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Prontuário Eletrônico do Cidadão

• Organiza a agenda dos profissionais e o fluxo dos cidadãos na UBS com 

lista de atendimento 

• Funciona como um dispositivo para organização do processo de 

trabalho;

• Facilita a consulta com as ferramentas de impressão de atestados, 

receitas e outros documentos de trabalho do profissional e da equipe 

(como relatórios);



Prontuário Eletrônico do Cidadão

• A alimentação do SISAB é realizada atrelada ao processo de trabalho do 

profissional de saúde durante os atendimentos;

• O prontuário é um documento e por isso precisa ser preenchido com 

seriedade e responsabilidade.



Prontuário Eletrônico do Cidadão



Modelo conceitual do PEC - RCOP

• O Registro Clínico Orientado por Problemas (RCOP) foi o modelo adotado 

pelo Sistema e-SUS APS para estruturação das funcionalidades do PEC.

• É uma forma de registro que surgiu no final da década de 60 com Lawrence 

Weed, como registro médico orientado por problemas (criado pra ambiente 

hospitalar), e foi adaptada para uso em APS, sendo considerada bastante 

efetiva para a prática clínica em APS.

• Hakel (em 1995) foi o primeiro médico que adaptou o RCOP para uso em 

consultório de Atenção Primária;



Registro Clínico Orientado por Problemas (RCOP)

É composto por quatro componentes:

• Base de Dados;

• Lista de Problemas

• Evolução (utilizando o método SOAP);

• Fichas de acompanhamento.

O modelo RCOP traz como elemento central da forma de registro do 

cuidado o método SOAP.



Evolução SOAP

O método SOAP, usado para organizar as notas de evolução no atendimento 

ao cidadão, é uma forma prática e padronizada de registro, organizada em 

quatro ítens sequenciais:

• S (Subjetivo);

• O (Objetivo);

• A (Avaliação);

• P (Plano).



Evolução SOAP

• S (subjetivo), onde é registrado 

o que o relato do paciente, o 

mais próximo possível da forma 

como foi referido.  Anotam-se as 

informações recolhidas sobre o 

motivo da consulta ou o 

problema de saúde em questão.



Evolução SOAP

• O (objetivo), onde se anotam os 

dados que se configurarem 

importantes no olhar do profissional de 

saúde (do exame físico e dos exames 

complementares).



Evolução SOAP

• A (avaliação) é a definição e 

denominação mais precisas que o 

profissional de saúde estabelece 

em relação ao problema, queixa ou 

necessidade de saúde, após a 

coleta e o registro organizado dos 

dados e informações subjetivas (S) 

e objetivas (O). É o espaço das 

especulações, inferências e 

conclusões.



Evolução SOAP

• P (plano) é onde se registram os 

cuidados ou condutas que serão 

tomados em relação ao problema ou 

necessidade avaliada, seja solicitando 

exames, recomendando medicamento 

ou fazendo aconselhamento. 



Visão geral do SOAP / PEC



Folha de rosto



Problemas / Condições avaliadas



Acompanhamento



Antecedentes



Histórico



Dados cadastrais



Finalização do atendimento



Canal de suporte para o e-SUS do Ministério da Saúde
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