
Política Intersetorial de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 

Registro de atividades no e-SUS APS 



Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - PIPMF/RS

A Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Rio Grande do Sul (PIPMF/RS), instituída pela Lei 
Estadual Nº 12.560, de 12 de julho de 2006, segue as diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 
Fitoterápicos (PNPMF) e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

A PIPMF/RS possui dentre seus objetivos produzir materiais didáticos destinados a informar profissionais, usuários e 
gestores sobre a Fitoterapia, além de orientar profissionais e usuários sobre o uso correto e seguro de plantas medicinais e 
fitoterápicos e qualificar profissionais da saúde e gestores, entre outras ações. 

Nesse sentido, como a Fitoterapia é a prática integrativa mais difundida na Atenção Primária em Saúde, é importante a 
elaboração de material orientador sobre o registro de atividades em Fitoterapia no e-SUS para as equipes e também sobre a 
consulta dos dados dessa prática de saúde no SISAB. 

O registro de atividades de atendimentos individuais, procedimentos e atendimentos coletivos no PEC/ e-SUS APS ou 
nas fichas CDS, voltados a plantas medicinais/fitoterapia, também permite aos municípios a obtenção de financiamentos 
vigentes no SUS, além do monitoramento das ações pelo próprio município. Registro feitos pelos municípios são vistos pelo 
Estado, que poderá oferecer apoio, orientação e auxílio nestas ações.



Registro de Atendimentos Individuais, Procedimentos e 
Atividades Coletivas no PEC/ e-SUS APS ou nas fichas 

CDS



Registro de Atendimento Individual no PEC e-SUS APS

Fazer o registro do código 0309050200 - TRATAMENTO FITOTERÁPICO no campo “intervenção e/ou 
procedimentos clínicos” do SOAP .



Registro de Atendimento Individual no PEC e-SUS APS

Fazer o registro da Racionalidade em saúde - FITOTERAPIA na página de finalização do atendimento



Registro através da ficha CDS de Procedimentos e-SUS APS

Nas equipes que utilizam somente as fichas CDS, o registro deve ser feito através da ficha de 
procedimentos - campo “outros procedimentos”.



Registro de Atividade Coletiva e-SUS APS

Quando ocorrer uma atividade de educação em saúde sobre Plantas medicinais e/ou Fitoterapia, 
deve-se registrar os campos Atividade - 04 Educação em saúde e Temas para a saúde - 08 Plantas 
medicinais/Fitoterapia. Neste caso, não é obrigatório o registro do CNS ou CPF dos participantes.



Registro de Atividade Coletiva e-SUS APS

Quando ocorrer uma atividade de atendimento em grupo, deve-se registrar os campos Atividade - 05 
Atendimento em grupo e  Temas para a saúde - 08 Plantas medicinais/Fitoterapia. Neste caso, é 
obrigatório o registro do CNS ou CPF, data de nascimento e sexo dos participantes.



Extração de relatórios de Atendimentos Individuais, 
Procedimentos e Atividades Coletivas no SISAB 

https://sisab.saude.gov.br/

https://sisab.saude.gov.br/


Relatório SISAB relacionados à PIPMF/RS

Os relatórios podem ser obtidos através da 
página https://sisab.saude.gov.br/ com 

acesso público, sem necessidade de senha 
para dados por município ou através de 
acesso restrito, com senha de gestor 

estadual e municipal para dados por unidade 
de saúde - CNES ou equipe - INE

São utilizadas as opções de relatório saúde: 
Produção e Atividade Coletiva.

https://sisab.saude.gov.br/


Relatório SISAB de Atendimentos Individuais - Fitoterapia

No relatório saúde - Produção, através da opção Tipo de Produção: Atendimento Individual com o 
item Racionalidade em saúde - Fitoterapia selecionado, é possível verificar o número de atendimentos 
individuais realizados através do PEC/ e-SUS com o item “Racionalidades em saúde - Fitoterapia” 
assinalado na página de finalização de atendimento.



Relatório SISAB de Procedimentos - Tratamento Fitoterápico

No relatório saúde - Produção, através da opção Tipo de Produção: Procedimento com o item 
Procedimento Pics - Tratamento Fitoterápico assinalado, é possível verificar o número de 
atendimentos realizados com o registro do código de Tratamento Fitoterápico, tanto pelo PEC quanto 
pela ficha CDS de procedimentos.



Relatório SISAB de Atividade Coletiva

No relatório saúde - Atividade Coletiva, no item Filtros, selecionar Temas para Saúde - Plantas 
medicinais/fitoterapia. Serão incluídas no relatório todas a atividades coletivas realizadas com este 
tema, tanta as de educação em saúde quanto as de atendimento em grupo.



Relatório SISAB de Atividade Coletiva

Para obter um relatório por tipo de atividade realizada, selecionar também a atividade no campo Tipo de 
Atividade do item “Filtros”



Verificar a validação das fichas no SISAB 
https://sisab.saude.gov.br/

https://sisab.saude.gov.br/


Verificar a validação das fichas 

Realizar o monitoramento mensal da validação das fichas enviadas ao SISAB.



Verificar a validação das fichas 

Realizar o monitoramento mensal da validação das fichas enviadas no SISAB. 



Verificar a validação das fichas 

Realizar o monitoramento mensal da validação das fichas enviadas no SISAB. 

Clicar em qualquer um dos três campos para abrir o novo 
campo “ Relatório de Validação”



Verificar a validação das fichas 

Aplicar os filtros e verificar se houve fichas REPROVADAS e por qual inconsistência (CNES,INE, CBO,PROF). 



Verificar a validação das fichas 

A partir do relatório gerado é possível identificar se o profissional que registra 
os atendimentos individuais e/ou coletivos relacionados à PIPMF teve suas 
fichas aprovadas ou reprovadas na competência avaliada.

Link do vídeo da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS, abordando a 
verificação da validação das fichas.

https://rsgov.webex.com/rsgov/ldr.php?RCID=4bedfc9dffd20a8b1bb941f382e
25402

Senha: HeRfmJm3

https://rsgov.webex.com/rsgov/ldr.php?RCID=4bedfc9dffd20a8b1bb941f382e25402
https://rsgov.webex.com/rsgov/ldr.php?RCID=4bedfc9dffd20a8b1bb941f382e25402


Referências:

Manual e-SUS APS versão 4.1. Disponível em: https://cgiap-saps.github.io/e-SUS-APS-v.4.1/ 

Relatório Saúde/ SISAB: Nota Técnica Explicativa – Relatório de Saúde (PRODUÇÃO)  

 

https://cgiap-saps.github.io/e-SUS-APS-v.4.1/
https://sisab.saude.gov.br/resource/file/nota_tecnica_relatorio_saude_producao_210218.pdf


Materiais sobre e-SUS disponíveis em:

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

Mais informações sobre a PIPMF/RS disponível em:

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/politica-intersetorial-de
-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-no-sus-rs

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

