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Melhorias da versão 2.1

! Durante a prescrição o 
profissional pode verificar a 
disponibilidade de 
medicamentos nas 
farmácias integradas com o 
Hórus

! Aplicativo e-SUS AB 
Território permite registrar as 
visitas dos Agentes de Saúde 
(ACS/ACE/AAS) 

! Número do Cartão 
Nacional de Saúde pode 
ser gerado pelo PEC 
online

! Módulo de 
acompanhamento do 
crescimento e 
desenvolvimento da 
Criança

! Compartilhamento de 
prontuário para 
unidades de saúde que 
utilizam a mesma 
instalação do PEC



Cenário de implantação do 
PEC

41,6 mil UBS no país, em 
5.506 municípios

10.134 UBS utilizam prontuário 
eletrônico em 1.920 municípios 
(106,98 milhões de pessoas):

▪ 2.902 UBS utilizam o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão do 
Ministério da Saúde; 

▪ 7.232 UBS adotam sistemas 
próprios ou privados; 
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PlanoNacional de apoio à 
implantação de Prontuário 

Eletrônico nas UBS
A – Diagnóstico Rápido para Avaliação das Necessidades dos 
Municípios

B – Apoio a Aquisição de Equipamentos

1. Ata Nacional de Registro de Preços

C – Apoio a Conectividade

1. apoio para contratação de banda larga em situações 
justificadas



PlanoNacional de apoio à 
implantação de Prontuário 

Eletrônico nas UBS
D – Apoio ao Uso Qualificado

1. Vídeo Aulas                                                               8. Suporte via 
telessaúde

2. Vídeos-tutoriais                                                     9. Oficinas 
estaduais 

3. Vídeos/webconferências presenciais

4. Web-TV                                                                      10. 
Comunidades de Práticas  

5. Disponibilização de manuais online

6. Cursos à distância (EaD)



Dados	  preliminares	  do	  
questionário	  do	  FormSUS:	  

Municípios	  respondentes:	  3.198

Municípios	  com	  prontuário	  eletrônico:	  1.086	  (33,4%)
-‐‑ em	  todas	  as	  UBS:	  604	  (55,6%)

Municípios	  com	  UBS	  equipadas	  com	  computadores	  :
-‐‑ todas	  as	  UBS:	  831	  (25,6%)
-‐‑ parcialmente:	  1.801	  (55,4)

Municípios	  com	  UBS	  com	  conexão	  com	  internet:
-‐‑ todas	  as	  UBS:	  831	  (33,2%)
-‐‑ parcialmente:	  1.801	  (47,8%)



Obrigado!
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