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Prontuário Eletrônico do SUAS
1. O Prontuário Eletrônico é um sistema informatizado onde os trabalhadores 
dos CRAS e CREAS inserem as informações básicas relativas aos atendimentos 

e acompanhamentos realizados junto às famílias e indivíduos.

CRAS
Centros de 

Referência de 
Assistência Social

CREAS
Centros de 
Referência 

Especializada de 
Assistência Social

Serviço de Proteção 
e Atendimento 

Integral À Família 
(PAIF)

Serviço de Proteção  e 
Atendimento Integral 

à Família (PAEFI)

O registro de inclusão ao Programa Criança Feliz no SUAS é 
realizado no CRAS



Perfis de acesso ao Prontuário
No SAA, em Vincular / Delegar Perfil de Usuários: Escolha o sistema: RM

rma.municipio
Lista todas as unidades CRAS e CREAS do município:
O profissional precisa estar vinculado aos Recursos Humanos do Órgão Gestor no CadSUAS;
Com cargo de Coordenador(a) ou de Técnico(a) de Nível Superior; e
Com mandato/exercício da função vigente (ou seja, 
sem data fim mandato ou com data fim de mandato maior que a data atual).



Perfis de acesso ao Prontuário

rma.cras
Lista a(s) unidade(s) CRAS a que o profissional esteja vinculado no município:
O profissional precisa estar vinculado aos Recursos Humanos da(s) unidade(s) no CadSUAS; e
Com mandato/exercício da função vigente (ou seja, 
em data fim mandato ou com data fim de mandato maior que a data atual).

rma.creas
Lista a(s) unidade(s) CREAS a que o profissional esteja vinculado no município:
O profissional precisa estar vinculado aos Recursos Humanos da(s) unidade(s) no CadSUAS; e
Com mandato/exercício da função vigente (ou seja, 
em data fim mandato ou com data fim de mandato maior que a data atual).



Perfis de acesso ao Prontuário

rma.estado
Permite acesso a Relatórios das unidades CRAS e CREAS no estado:
O profissional precisa estar vinculado aos Recursos Humanos do Órgão Gestor Estadual; e
Com mandato/exercício da função vigente (ou seja, 
sem data fim mandato ou com data fim de mandato maior que a data atual).

rma.creas_regional
Lista os CREAS Regionais a que o profissional esteja vinculado:
O profissional precisa estar vinculado aos Recursos Humanos do CREAS Regional; e
Com mandato/exercício da função vigente (ou seja, 
sem data fim mandato ou com data fim de mandato maior que a data atual).



Link de Acesso ao Prontuário
https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario

https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario


Prontuário Eletrônico
1. Escolha o tipo de Equipamento [Só será listado caso o técnico esteja vinculado a

mais de um tipo de equipamento no RH do CadSUAS]

1. Escolha uma unidade[Só serão apresentadas as unidades em que o técnico estiver
vinculado no RH do CadSUAS]



Prontuário Eletrônico do SUAS
-> A próxima tela apresentada será a de consulta da pessoa. A pesquisa pode ser
realizada pelo Nome da pessoa, NIS ou Data de nascimento - completa ou apenas
com o ano do nascimento (a consulta será feita na base de dados do Cadastro
Único).



Prontuário Eletrônico do SUAS
Resultado da busca.  Clique na pessoa desejada para que seja aberto o Prontuário 
dela.

Ao clicar no ícone da Descrição da 
família, é possível visualizar as 
informações sobre o beneficiário 
(de acordo com o CadÚnico)



Após selecionar a pessoa desejada, será aberta uma tela com 12 seções para
preenchimento.
A seção Criança Feliz no SUAS só será apresentada para os municípios que realizaram
a Adesão ao Programa



1. Forma de Acesso:
Registrar como e quando a pessoa teve seu primeiro contato com a Unidade e a data
desse contato.
É necessário indicar a forma de acesso à unidade para permitir o registro aos demais
campos do Prontuário Eletrônico



2. Pessoa com Deficiência:

Registrar informação sobre a presença de pessoa (s) com deficiência na família.

Informe a pessoa, escolha, dentre os nove tipos de deficiência e por fim assinale na
caixa Necessita de cuidados constantes de outra pessoa a opção sim ou não e clique
em Confirmar



3. Registro de Gestante na Família:

Selecione a Gestante e indique qual mês de gestação se encontra, informe se já
iniciou o pré-natal, escolha entre os itens não, suspeita ou confirmada na pergunta se
tem ou teve Zika Vírus durante a gestação, e por fim, clique em Confirmar.



3. Registro Simplificado de Atendimentos:

Possibilita o registro, de forma breve e sucinta, de todos os atendimentos realizados
com a família ou membro familiar durante o período em que estiver sendo
acompanhada pelo PAIF ou PAEFI

No caso do Atendimento ser para Solicitação/Concessão de Benefício Eventual será
necessário indicar qual Benefício Eventual.
Para Auxilio Natalidade informe o Número do Registro de Nascimento da Criança;
Para Auxilio Funeral informe o Número do CPF ou o Nome da Pessoa falecida.



4. Registro de Acompanhamento Familiar:

Indica o ingresso e a saída no Serviço do PAIF ou PAEFI



5. Medida Socioeducativa:

Permite o registro do acompanhamento de medida socioeducativa, conforme Resolução
CIT Nº0 5/2014. Nesse sentido, o Prontuário Eletrônico permite realizar o registro sobre
duas situações distintas:

Acompanhamento -> Quando algum membro familiar está em acompanhamento pela
Assistência Social neste município

Apenas Informar: Quando o profissional deseja apenas informar sobre o cumprimento
de medida socioeducativa de algum membro familiar



6. Encaminhamentos realizados:

Deve ser cadastrado o encaminhamento realizado com a família atendida ou seja,
selecionar o membro familiar, após o atendimento do PAIF ou PAEFI.



7. Dados complementares:

As três seções a seguir trazem informações complementares sobre o beneficiário ou
família para o qual houve lançamento de dados. Essas informações são advindas do
registro no Cadastro Único e serve para consulta do técnico na unidade.



Criança até 72 meses BPC

Criança até 36 meses PBF

Gestante PBF

Inclusão ao PCF

Formação
de Equipe

Registro de Visita

Prontuário Eletrônico  
Programa Criança Feliz no SUAS



Como é feito o cadastro da Equipe (supervisor + visitador) do PCF?

Para aparecer na lista de Equipe no Prontuário Eletrônico é preciso estar cadastrado
e vinculado no CadSUAS

CadSUAS:
Rede socioassistencial

Vincular ao RH
- CRAS:

Cargo/Função
Supervisor: Coordenador(a) ou Técnico(a) de Nível Superior

Visitador: Técnico(a) de Nível Médio , Estagiário(a) (Escolaridade: Nível Superior incompleto),  
Educador(a) Social ou Técnico(a) de Nível Superior



Como é feito o cadastro do supervisor e do visitador do PCF?

CadSUAS: Rede socioassistencial ->Outras:
Ao Cadastrar o equipamento, aba identificação, em sigla informar: PCF

Cargo/Função
Supervisor: Técnico(a) de Nível Superior

Visitador: Técnico(a) de Nível Médio, Estagiário(a) (Escolaridade: Nível Superior incompleto), 
Técnico(a) de Nível Superior

Vincular ao RH



A Lista do Público Prioritário do Programa Criança Feliz no SUAS, está disponível, para os

municípios participantes, na opção de menu “PCF”, lista do Público Prioritário.

Ao acessar o Prontuário Eletrônico, o supervisor do Programa Criança Feliz no município

fará o registro do processo de mobilização realizada. Informe a data do registro, o nome

da criança beneficiária do Programa e escolha uma dentre as 06 opções indicadas



Depois registrar como Incluído no Programa Criança Feliz no SUAS será permitido
acesso aos campos para o registro das Visitas e para o Desligamento do Programa
Criança Feliz no SUAS.

Para registrar o desligamento da criança do Programa, escolha a data, em seguida clique
no motivo do desligamento e depois em Desligar.



Para realizar o registro das visitas deve-se primeiro montar a equipe escolhendo o
supervisor e visitador (es).

Montar Equipe:

Clique no ícone PCF (Programa Criança Feliz) e depois em Montar Equipe.

O Estado, Município e Unidade aparecerão automaticamente. Ao acionar o combo
equipe, é possível cadastrar uma nova ou editar uma equipe já incluída.



Na tela seguinte, clique em um dos nomes de técnico de nível superior da caixa selecionar
supervisor, arraste até a caixa supervisor e solte.

Na caixa selecionar visitadores, será apresentada uma relação de nomes dos técnicos de
nível médio cadastrados no CadSUAS. Clique no(s) nome(s) do(s) técnico(s) e arraste até a
caixa visitador e solte.



Pronto, clique em Salvar Equipe e está montada a equipe desta unidade.

Obs: Para cada unidade CRAS deverá ser feito o mesmo procedimento para montar a
equipe do Programa Criança Feliz no SUAS. Lembrando que o técnico de nível médio ou
nível superior somente aparecerá na caixa se já estiver cadastrado no CadSUAS.



Registrar Visita:

Após a montagem da equipe do Programa Criança Feliz no SUAS no município, para
registrar a visita deve-se escolher a data em que a visita foi realizada, a pessoa visitada,
informar o nome do (a) visitador (a) e clicar em confirmar.



Visão geral do registro 



Lista do Público Prioritário do PCF no RMA
• Disponibilizada também no sistema Registro Mensal de Atendimento (RMA);

• Acessar o sistema com seu login e senha, clicar no item “Lista do Público Prioritário do 
Programa Criança Feliz No SUAS” e baixar o arquivo compactado que poderá ser aberto 
em qualquer planilha eletrônica (como excel);

• Esta lista só será visualizada pelos municípios que aderiram ao Termo de Aceite 
Programa Primeira Infância no SUAS.



blog.mds.gov.br/redesuas

Manuais: http://blog.mds.gov.br/redesuas/?page_id=154

Aceite PCF: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/crianca_feliz_2016/index.php

http://blog.mds.gov.br/redesuas/?page_id=154
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/crianca_feliz_2016/index.php


rede

SUAS

Obrigado!

http://blog.mds.gov.br/redesuas

E-mail: rede.suas@mds.gov.br

Central de Relacionamento do MDS: 0800 707 2003

Fale com o MDS: http://mds.gov.br/fale-com-o-mds

http://blog.mds.gov.br/redesuas
mailto:rede.suas@mds.gov.br
http://mds.gov.br/fale-com-o-mds

