Registro de Atividade
Coletiva no e-SUS AB

Registro das atividades coletivas no e-SUS
As atividades coletivas realizadas pela equipe deverão ser registradas no
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), em: CDS - Ficha de atividade coletiva.

Adicionando a atividade coletiva
Após clicar no ícone “Ficha de Atividade Coletiva”, será apresentada a lista das “Fichas de
Atividade Coletiva” digitadas, em que constará a data da atividade, o tipo de atividade
realizada, o número do Cartão SUS do profissional responsável pela atividade, o CBO do
profissional, o código CNES da UBS e o código INE da equipe.
Para informar uma nova Ficha de Atividade Coletiva, clique no botão ADICIONAR .

Quem pode registrar a atividade coletiva?
Qualquer profissional de saúde da equipe que estiver envolvido com a atividade
desenvolvida poderá realizar o registro no CDS. Ex.: enfermeiro, médico, técnico
de enfermagem, nutricionista, dentista, farmacêutico, ACS, etc.
Esse profissional irá realizar o registro utilizando o seu login de acesso ao e-SUS.
Quando a atividade for realizada por mais de um profissional, deverá ser
escolhido um deles para realizar o registro no PEC (o qual constará como
profissional responsável) e os demais profissionais da atividade serão elencados
como “profissionais participantes”.

Registro de atividade coletiva no e-SUS
REGISTROS OBRIGATÓRIOS:
-

Registrar a data de realização da atividade;

-

Registrar o turno de realização da atividade: manhã, tarde ou noite;

-

Caso seja uma atividade do Programa Saúde na Escola, deve ser informado no bloco
“Programa Saúde na Escola” se é uma atividade realizada pela equipe de educadores
da escola e/ou pela equipe de saúde. O nº do INEP (Escola/Creche) deve estar
preenchido no bloco “Local da atividade”.

-

Atividades

realizadas

em

outros

estabelecimentos

de

saúde,

que

não

o

estabelecimento de origem da equipe, deverá ser preenchido o campo “CNES”.
-

Registrar os profissionais participantes da atividade: repetir o CNS do profissional
responsável e acrescentar os CNS dos demais profissionais, quando houver.

-

Registrar o número de participantes e o tipo de atividade.

Tipos de atividades
01: Reunião de equipe
02: Reunião com outras equipes de saúde
03: Reunião intersetorial/ Conselho local de saúde/ Controle social
Quando for selecionado um dos itens acima, selecionar também qual o tema da reunião:

Tipos de atividades
04: Educação em saúde
Exemplos: palestras, debates, rodas de conversa, etc.

05: Atendimento em grupo
Exemplos: grupo terapêutico, oficinas em grupo, grupos formados por ciclo da vida ou por condição de saúde, etc.

06: Avaliação/ Procedimento coletivo
Exemplos: avaliação antropométrica, escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, etc.

07: Mobilização social
Exemplos: ações de promoção de mobilização comunitária, etc.

Tipos de atividades
Público-Alvo: múltipla opção e obrigatório para os itens 04, 05, 06 e 07.
Temas para Saúde: múltipla opção e obrigatório para os itens 04, 05 e 07.
Práticas em saúde: opção única e obrigatório para o item 06, múltipla opção e opcional
para o item 05 .

Adicionar participantes
Quando for assinalado o item 05 ou 06, o campo “Participantes” com registro do CNS dos
usuários é de preenchimento obrigatório.

Para adicionar os participantes da atividade coletiva, é necessário incluir os dados: Cartão
Nacional de Saúde (CNS) do cidadão, data de nascimento e sexo.

Clique no botão CONFIRMAR e o sistema incluirá o cidadão na lista e mostrará uma linha
com campos em branco para o próximo preenchimento. Repita esses passos para informar
todos os participantes da atividade coletiva. Pode-se editar a informação do cidadão ou
excluí-lo se for necessário.
Ao finalizar a digitação da ficha, clique no botão SALVAR.

Adicionar participantes
Caso o bloco “Prática em saúde” seja marcado como "Antropometria", os campos “Peso” e
“Altura” da lista de participantes se tornam obrigatórios.
Quando

forem

assinalados

os

itens

05

“atendimento

em

grupo”

ou

06

“avaliação/procedimento coletivo”, é possível indicar se foi identificada alguma alteração
durante a avaliação realizada ao cidadão usando a opção “Avaliação alterada”.
Exemplos:
-

IMC diferente de normal ao realizar avaliação antropométrica;

-

Quando for identificado algum agravo em saúde bucal ao realizar uma avaliação
odontológica (ex: cárie, doença periodontal, lesão de boca), etc.

Adicionar participantes

Informação importante com relação às atividades dos itens 05 e 06 no PSE:
● A obrigatoriedade do CNS não pode ser condição para o estudante participar de qualquer
ação do PSE;
● Os estudantes sem cartão SUS poderão e deverão participar das ações;
● No entanto, ressalta-se que, em relação a validação das informações para os programas
PSE e Crescer Saudável, apenas são contabilizadas as informações com CNS.

Copiar ficha de atividade coletiva
A opção “Copiar”, está disponível apenas para o caso de uma atividade coletiva do tipo
“Avaliação/ Procedimento Coletivo”.
Essa opção auxilia, portanto, nas atividades de avaliação/procedimento coletivo feitas com o
mesmo grupo de indivíduos que, por exemplo, participaram também de uma atividade de
educação em saúde.

Copiar ficha de atividade coletiva
Exemplo: Atividade do PSE com o tema saúde bucal em que foram realizadas educação em
saúde sobre o tema e também procedimento de escovação dental supervisionada com os
alunos de uma determinada turma:
● Primeiro registrar a atividade “Avaliação/ Procedimento coletivo”: atividade 06- avaliação/
procedimento coletivo; temas para a saúde 11- saúde bucal; práticas em saúde 04escovação dental supervisionada;
● Encontrar a ficha preenchida e clicar no ícone “copiar”;
● Preencher a nova ficha com os dados da atividade de educação em saúde: atividade 04educação em saúde; temas para saúde 11- saúde bucal.

Programa Crescer Saudável
O objetivo do programa é contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país por meio de
ações a serem realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, para as crianças matriculadas
na Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Ações a serem realizadas:
1. Avaliar o estado nutricional (peso e altura) das crianças matriculadas na Educação Infantil e
Ensino Fundamental I, nas escolas participantes do Programa Saúde na Escola (PSE);
2. Ofertar atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável e de
promoção de práticas corporais e atividades físicas para as crianças matriculadas na Educação
Infantil e Ensino Fundamental I, nas escolas participantes do PSE;
3. Encaminhar as crianças identificadas com obesidade para intervenção e cuidado na Rede de
Atenção à Saúde do município.

Programa Crescer Saudável
Ação 1

Meta

Indicadores

Fórmula de cálculo

Avaliar o estado nutricional
(peso e altura) das crianças
matriculadas na Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I nas escolas
participantes do Programa
Saúde na Escola (PSE).

Realizar, uma vez ao ano, a
avaliação do estado
nutricional de crianças
matriculadas na Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I em cada
escola participante do PSE.

Percentual de crianças
matriculadas na Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I nas escolas
participantes do PSE que
realizaram a avaliação do
estado nutricional.

Nº de matrículas na
Educação Infantil e Ensino
Fundamental I com
avaliação de antropometria /
número total de matrículas
na educação infantil e
ensino fundamental I do
censo escolar x 100.

Como lançar?
PEC - CDS - Ficha de atividade coletiva - Nº INEP (escola/creche) - “Atividade 06 avaliação/
procedimento coletivo” - “Prática em saúde: antropometria” - Obrigatório incluir cada
participante com CNS, data de nascimento e sexo - Registrar Peso e Altura de cada criança
- Selecionar “Avaliação alterada” quando o IMC for diferente de normal.

Programa Crescer Saudável
Ação 2

Meta

Indicadores

Fórmula de cálculo

Ofertar atividades coletivas
de promoção da
alimentação adequada e
saudável para as crianças
matriculadas na Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I nas escolas
que participam do PSE no
seu município.

Realizar no mínimo quatro
atividades coletivas na
temática de promoção da
alimentação adequada e
saudável, por escola incluída
no programa no primeiro ano
do ciclo.

Número de ações de
promoção da alimentação
adequada e saudável
desenvolvida por escola
pactuada no PSE.

Número de ações de
promoção da alimentação
adequada e saudável
desenvolvida nas escolas
pactuadas no PSE.

Como lançar?
PEC - CDS - Ficha de atividade coletiva - Nº INEP (escola/creche) - “Atividade 04 educação
em saúde” - “Temas para saúde: alimentação saudável” - A inclusão do CNS de cada
participante não é obrigatória nesse registro.

Programa Crescer Saudável
Ação 3

Meta

Indicadores

Fórmula de cálculo

Ofertar atividades coletivas de
promoção das práticas
corporais e atividades físicas
para as crianças matriculadas na
Educação Infantil e Ensino
Fundamental I nas escolas que
participam do PSE no seu
município.

Realizar no mínimo quatro
atividades coletivas de
promoção das práticas
corporais e atividades
físicas, por escola incluída
no programa, no primeiro
ano do ciclo.

Número ações atividades
coletivas de práticas
corporais e atividades físicas
desenvolvidas por escolas
pactuada no PSE.

Número ações atividades
coletivas de práticas
corporais e atividades
físicas desenvolvidas nas
escolas pactuadas no
PSE.

Como lançar?
PEC - CDS - Ficha de atividade coletiva - Nº INEP (escola/creche) - “Atividade 06 avaliação/
procedimento coletivo” - “Prática em saúde: práticas corporais e atividade física” - A inclusão
do CNS de cada um dos participantes é obrigatória nesse registro.
Obs: As atividades coletivas de “práticas corporais e atividades físicas” não são as aulas de educação física regularmente
oferecidas pela escola. Busque informações no caderno temático “Práticas Corporais, Atividade Física e Lazer” do PSE,
disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_praticas_corporais_atividade-fisica_lazer.pdf

Programa Crescer Saudável
Ação 4

Atender as crianças
identificadas com
obesidade através de
intervenção e cuidado
na Rede de Atenção à
Saúde do município.

Meta

Realizar atendimento
individual nas crianças
da Educação Infantil e
Ensino Fundamental I
identificadas com
obesidade.

Indicadores

Fórmula de cálculo

Número de atendimentos
individuais para a condição
avaliada obesidade na
população de crianças da
Educação Infantil e Ensino
Fundamental I com
obesidade.

Total de atendimentos individuais para
crianças matriculadas na Educação
Infantil e Ensino Fundamental I com
obesidade realizados por médicos,
enfermeiros e nutricionistas/
população de crianças matriculadas na
Educação Infantil e Ensino Fundamental I
das escolas pactuadas X Coeficiente de
prevalência de obesidade do município
no SISVAN ou prevalência segundo a
POF.

Como lançar?
PEC: registrar CIAP2 T82 ou CID E66 - obesidade no campo “problema e/ou condição
detectada”;
CDS: ficha atendimento individual - selecionar obesidade em “problema/condição avaliada”.
Obs: Todas as crianças atendidas deverão estar identificadas com o número do Cartão Nacional de Saúde.

Relatório das atividades coletivas
Através do Prontuário Eletrônico do Cidadão/ e-SUS AB, a equipe pode gerar relatórios das
atividades coletivas realizadas, acessando: Relatórios - Produção - Atividade coletiva:

A gestão do município também possui acesso aos relatórios através do PEC/ e-SUS AB (Perfil
Gestor municipal) ou através do SISAB no Portal e-Gestor (acesso restrito e perfil SISAB) em:
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/login.xhtml
Para dúvidas quanto ao SISAB acesse:
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/faq/IndexFaq.xhtml

Materiais sobre e-SUS disponíveis em:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

