
Atendimento do técnico de 
enfermagem 

no PEC e-SUS



Ao realizar o atendimento de um usuário, o técnico de enfermagem pode 
selecionar um dos serviços assinalados abaixo: 

Possibilidades de atendimento de técnico de enfermagem no PEC e-SUS 



- Selecionar o cidadão a ser atendido.
- Selecionar o profissional que será responsável por realizar a escuta.
- Selecionar o serviço escuta inicial.
- Clicar em salvar.

Escuta inicial 



Importante: Para realizar a escuta inicial o profissional deve estar com o perfil 
ESCUTA INICIAL incluído. Caso não esteja, o coordenador da unidade poderá 
fazer a inclusão.

Escuta inicial 



Caso o profissional técnico de enfermagem seja responsável pela escuta inicial e 
pelos procedimentos realizados, pode-se selecionar o perfil escuta inicial 
adicionado ao procedimento a ser realizado.
Ex: Cidadã chega a unidade para realizar aplicação de anticoncepcional injetável.
Selecionar os itens ESCUTA INICIAL e ADM MEDICAMENTO.

Escuta inicial 



Durante o atendimento de escuta inicial:

- Registrar o CIAP relativo ao motivo da 
consulta

- Descrever o motivo da consulta 
Sinais e sintomas relatados relativos a 
queixa; orientações dadas ao cidadão 
durante a escuta; descrição de 
procedimento realizado (caso realizado 
junto com a escuta inicial)

- Registrar os sinais vitais aferidos no 
atendimento

Escuta inicial 



- Selecionar a classificação de risco
Se a pactuação da equipe for a de não realizar a classificação 
de risco ou se o paciente for liberado, deve-se clicar no quadro 
azul.
- Procedimentos realizados
Inserir código caso, além da escuta, o profissional tenha 
realizado outro procedimento (ex: escuta + aplicação de 
anticoncepcional injetável).
- Registrar o desfecho 
Liberar o paciente caso não seja necessário outro tipo de 
atendimento ou serviço.
Ou encaminhar para outro profissional para realização de 
consulta ou outro procedimento, selecionando o tipo de serviço.
- Finalizar o atendimento

Escuta inicial 



Para realizar procedimentos sem a escuta inicial concomitante, clicar 
no respectivo ícone “atender”.

Atendimentos dos outros tipos de serviço 



-Clicar em SOAP.

- Pode-se preencher o CIAP 
relativo ao motivo do 
atendimento (preenchimento 
não obrigatório).

- Descrever no item “plano” o 
procedimento realizado e clicar 
em “finalizar atendimento”.

Atendimentos dos outros tipos de serviço 



-Digitar o nome ou código do 
procedimento realizado.

-Selecionar “liberar cidadão” 
ou selecionar “retornar à lista 
de atendimento” se o cidadão 
necessitar passar por outro 
profissional.

-Clicar em “finalizar 
atendimento”.

Atendimentos dos outros tipos de serviço 



Administração de medicamentos:

Exemplos de códigos de procedimentos a serem utilizados por tipo de serviço 



Curativos:

Exemplos de códigos de procedimentos a serem utilizados por tipo de serviço 

Nebulização:



Procedimentos:

Exemplos de códigos de procedimentos a serem utilizados por tipo de serviço 



Exemplos de códigos de procedimentos a serem utilizados por tipo de serviço 

Observação: 
Os procedimentos de: avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial, aferição de 
glicemia capilar e  aferição de temperatura serão inseridos automaticamente quando 
realizado o preenchimento nos respectivos campos durante o atendimento.



Exemplos de atendimentos realizados pelo técnico em enfermagem  

Exemplo 1: Paciente comparece à  unidade de saúde para realizar a sua 
aplicação de anticoncepcional injetável de rotina.

- O técnico de enfermagem insere a paciente no atendimento do PEC com os 
itens escuta inicial e adm medicamento selecionados.

- Clicar no ícone de escuta inicial e iniciar o atendimento. 
- Selecionar o motivo da consulta (CIAP2), descrever o procedimento realizado 

(medicação aplicada, data para a próxima aplicação).
- Selecionar o quadrado azul da classificação de risco.
- Inserir o código do procedimento realizado.
- Selecionar liberar o cidadão. 
- Finalizar o atendimento.



Exemplo 1:



Exemplo 1:



Exemplo 1:



Exemplos de atendimentos realizados pelo técnico de enfermagem  

Exemplo 2: Paciente comparece à  unidade de saúde com o motivo de iniciar 
método anticoncepcional.

- O técnico de enfermagem insere a paciente no atendimento do PEC com o 
item escuta inicial.

- Clicar no ícone de escuta inicial e iniciar o  atendimento. 
- Selecionar o motivo da consulta (CIAP2), descrever o atendimento realizado.
- Inserir sinais vitais aferidos no momento da escuta.
- Selecionar o quadrado azul da classificação de risco.
- Selecionar adicionar na lista de atendimento, selecionando o profissional que 

irá atendê-la.
- Finalizar o atendimento.
- Paciente irá retornar para lista de atendimento.



Exemplos de atendimentos realizados pelo técnico de enfermagem  

Continuação exemplo 2: 

- Após o atendimento com a enfermeira, a conduta escolhida foi iniciar o uso de 
anticoncepcional injetável com aplicação naquele mesmo dia.

- Paciente retorna para a lista de atendimento.
- Técnico de enfermagem clica no ícone de atendimento.
- Inserir no campo plano do SOAP a descrição do procedimento realizado.
- Clicar finalizar atendimento.
- Inserir código do procedimento realizado.
- Selecionar liberar cidadão.
- Finalizar atendimento.



Exemplo 2:



Exemplo 2:



Exemplo 2:
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Exemplo 2:



Exemplo 2:



Exemplo 2:



Materiais sobre e-SUS disponíveis em:

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

