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 O módulo “Relatórios” permite que trabalhadores e gestores 
possam visualizar, de forma sintetizada e sistematizada, as 
ações de saúde realizadas no território.

 O acompanhamento das ações de saúde além de auxiliar os 
trabalhadores a enxergar seu território, exprime o resultado do 
seu esforço, podendo ser potente ferramenta de reflexão e 
transformação do seu processo de trabalho.



TIPOS DE RELATÓRIOS

São os relatórios que permitem uma visualização da situação cadastral 

consolidada, de acordo com a data selecionada, permitindo ao gestor ver a 

informação mais atual até aquele momento.

São os relatórios que permitem uma visualização agregada das 

informações, tais como: o atendimento individual, odontológico, domiciliar 

(SAD), atividade coletiva, procedimentos, entre outros, bem como relatórios 

de resumo de produção.

São os relatórios que apresentam as informações individualizadas e 

identificadas da situação de saúde dos cidadãos do território. 



COMO GERAR RELATÓRIOS UTILIZANDO 
O PEC?



1º PASSO

INSERIR O LOGIN E A SENHA PARA 
ACESSAR O SISTEMA



2º PASSO SELECIONE A OPÇÃO “RELATÓRIO”



TIPOS DE RELATÓRIOS

Atenção: Os relatórios operacionais são acessados apenas pelos trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde, 
pois trazem dados relacionados ao cuidado individual do cidadão. 

3º PASSO

ESCOLHA O TIPO DE 
RELATÓRIO QUE DESEJA TER 

ACESSO



RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

Relatório que traz informações 
de subgrupos populacionais 
relacionados às linhas de 
cuidado, faixa etária, condições 
sociodemográficas, entre 
outras variáveis.



CONSOLIDADOS > SITUAÇÃO DO TERRITÓRIO

Nesse relatório o gestor tem a opção de selecionar a série histórica ou um mês específico (como indicado na 
imagem)



RELATÓRIOS DE 
PRODUÇÃO

Relatórios que registram todas
as atividades desenvolvidas
por todos os membros de cada
equipe de saúde.



RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Permitem acesso a informações 
da população adstrita de uma 
UBS específica ao qual se 
apresenta mais detalhamento 
sobre os cadastros individuais e 
sobre as linhas de cuidado.



RELATÓRIOS > OPERACIONAIS > CADASTRO TERRITORIAL

Nesse relatório também é possível visualizar as inconsistências, permitindo com que sejam identificados os 
erros cadastrais e possibilitando as devidas correções pelo PEC local.



COMO BAIXAR?
Após selecionar as variáveis 
desejadas para gerar o 
relatório basta clicar no 
botão “Exportar CSV” ou 
“Imprimir”.
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