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Prontuário Eletrônico do SUAS 
Inserção dos atendimentos e acompanhamentos realizados 

junto às famílias e indivíduos. 

CRAS CREAS 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Qualificar o trabalho social 
desenvolvido com as famílias 

nos CRAS e nos CREAS 

Histórico do atendimento 

Padronizar e organizar 
informações sobre os serviços 

prestados à comunidade 



Por onde começar? 



CadSUAS – Cadastro Nacional do SUAS 

 Cadastro de Pessoa Física 
 Cadastro de unidades 
 Vinculação do profissional com a Unidade 



CadSUAS – Cadastro Nacional do SUAS 

 Cadastro Pessoa Física 



CadSUAS – Cadastro Nacional do SUAS 

 Vinculação da Pessoa com a Unidade 
 

o Profissional do CRAS -> Rede Socioassistencial -> CRAS 
 

o Profissional da Gestão -> Órgãos Governamentais -> Órgão Gestor 
 

o Profissional contratado para Supervisor/Visitador do PCF (e que NÃO faz 
parte da equipe do CRAS) -> Rede Socioassistencial -> OUTRAS 



SAA – Sistema de Autenticação e Autorização 

 Cadastro da Pessoa 
 

o Delegação/vinculação de perfil 
 

o Para o Prontuário escolher *Sistema RMA 



Perfis de acesso ao Prontuário (Municípios) 

rma.municipio  
 

Para quem vincular? 
 

• Profissional da Gestão 
 

• Vinculado ao Recursos Humanos 
do Órgão Gestor no CadSUAS 
 

• Com cargo de Coordenador(a) ou 
de Técnico(a) de Nível Superior  
 

• Vigente 

O que acessa no Prontuário? 
 

Todas as unidades CRAS e 
CREAS do município. 



Perfis de acesso ao Prontuário (Municípios) 

rma.creas  
 

Para quem vincular? 
 

• Profissional do CREAS 
 

• Vinculado ao Recursos Humanos 
do(s) CREAS no CadSUAS 
 

• Vigente 

O que acessa no Prontuário? 
 

Unidade(s) CREAS  a que  o 
profissional   esteja  vinculado. 



Perfis de acesso ao Prontuário (Municípios) 

rma.cras  
 

Para quem vincular? 
 

• Profissional do CRAS 
 

• Vinculado ao Recursos Humanos 
do(s) CRAS no CadSUAS 
 

• Vigente 

O que acessa no Prontuário? 
 

Todas as unidades CRAS a que  o 
profissional  esteja  vinculado. 



Perfis de acesso ao Prontuário (Municípios) 

rma.pcf  
 

Para quem vincular? 
 

• Profissional que será APENAS 
Supervisor ou Visitador do 
Programa Criança Feliz; 
 

• Vinculado ao Recursos Humanos 
do CRAS ou Outras no CadSUAS e 
fazer parte da equipe no 
Prontuário Eletrônico 
 

• Vigente 

O que acessa no Prontuário? 
 

Registro das visitas do Programa 
Criança Feliz. 



Perfis de acesso ao Prontuário (Estados) 

rma.creas_regional  
 

Para quem vincular? 
 

• Profissional que faz parte 
do CREAS regional 
 

• Vinculado ao Recursos 
Humanos do CREAS 
Regional no CadSUAS 
 

• Vigente 

rma.estado  
 

Para quem vincular? 
 

• Profissional que faz parte 
do órgão Gestor Estadual 
 

• Vinculado ao Recursos 
Humanos do Órgão 
Gestor no CadSUAS 
 

• Vigente 

O que acessam no Prontuário? 
 

Relatórios 



Como acessar o Prontuário 
Eletrônico do SUAS? 



Prontuário Eletrônico do SUAS 
https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario  

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


Prontuário Eletrônico do SUAS 
 

 Tipo  de Equipamento 
 Unidade [vinculado no RH do CadSUAS] 



Prontuário Eletrônico do SUAS 
 Busca de pessoa 
  

Uma unidade  
no CadSUAS -> 
tela de busca. 



Prontuário Eletrônico do SUAS 
Resultado da busca   

Descrição da família -> 
informações de acordo com o 
CadÚnico 



Prontuário Eletrônico do SUAS 





1. Forma de Acesso 
 
Registrar como e quando a pessoa teve seu primeiro contato com a unidade.  
 

Indicar a forma de acesso para permitir o registro aos demais campos 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



2. Pessoa com Deficiência: 
 
Registrar informação sobre a presença de pessoa (s) com deficiência na 
família 
 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



3. Registro de Gestante na Família: 
 

Seção Criança Feliz no SUAS  
 -> busca as gestantes que foram inseridas nesta opção 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



4. Registro Simplificado de Atendimentos: 
 

Registro dos atendimentos durante o período de acompanhamento pelo PAIF 
ou PAEFI. 
 
 Opção 6 – Solicitação/Concessão de Benefício Eventual 
 Auxílio Natalidade    Nº Registro de Nascimento 
 Auxílio Funeral     CPF ou Nome da pessoa falecida 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



 

4. Registro de Acompanhamento Familiar: 
 
Indica o ingresso e a saída no Serviço do PAIF ou PAEFI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Após incluir apresenta os motivos de desligamento 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



5. Medida Socioeducativa: 
 

Registro sobre duas situações distintas (Resolução CIT Nº0 5/2014):  
 
 Acompanhamento -> algum membro familiar está em acompanhamento 

pela Assistência Social neste município 
 
 Apenas Informar: o profissional deseja apenas informar sobre o 

cumprimento de medida socioeducativa de algum membro familiar 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



6. Encaminhamentos realizados: 
 

Cadastrar o encaminhamento realizado com a família atendida 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



7. Dados complementares: 
 

Informações complementares sobre o beneficiário ou família 
 
Essas informações são advindas do Cadastro Único e serve para consulta 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



Criança até 72 meses BPC  
Criança até 36 meses PBF  

Gestante PBF  

Prontuário Eletrônico do SUAS 

Criança Feliz no SUAS: 
 

Montar 
Equipe 

Incluir ao 
PCF 

Registrar 
visita 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Como é feito o cadastro da equipe do PCF? 
 

1º Cadastrar e vincular ao Recursos Humanos da(s) Unidade(s) no CadSUAS. 



Prontuário Eletrônico do SUAS 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Como é feito o cadastro da equipe do PCF? 
 

2º Montar Equipe no Prontuário. 



Montagem da Equipe do Programa Criança Feliz no SUAS 



Montagem da Equipe do Programa Criança Feliz no SUAS 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Como incluir a pessoa ao PCF? 
 
Pessoa  
    -> Só aparece a gestante (PBF) registrada na seção “Registro de Gestante 
na Família” 
 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Como Registrar Visita do PCF? 
 
Primeira visita só pode ser registrada pelo Prontuário. 
 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Fluxo concluído: visita registrada 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Como desligar a pessoa do PCF? 
 
Após inclusão apresenta-se Data e motivo do Desligamento 
 



Interface/visão do Supervisor 
e Visitador: Como acessar?  



Prontuário Eletrônico do SUAS 
https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario  

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


Prontuário Eletrônico do SUAS 

Interface/visão do Visitador (perfil rma.pcf) 

 
Registro de visitas pelo visitador 
 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Interface/visão do Supervisor (perfil rma.pcf) 

 
Relação das equipes 
Registro de visitas dos visitadores 
Alteração de visitador 
 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Interface/visão do Supervisor (perfil rma.pcf) 
 



Prontuário Eletrônico do SUAS 

Interface/visão do Supervisor (perfil rma.pcf) 

 
Alterar Visitador 
 



Relatórios 

Prontuário Eletrônico do SUAS 



Prontuário Eletrônico do SUAS 





Prontuário Eletrônico do SUAS 



Prontuário Eletrônico do SUAS 



 

Conclusão... 



Instrumentalizar a Gestão 

Monitoramento Avaliação das ações 

As informações essenciais ao acompanhamento familiar 

PAIF PAEFI 

Prontuário SUAS 

Organizar Sistematizar 



Materiais de Apoio Materiais de Apoio 



Materiais de Apoio Materiais de Apoio 

2010 

Portaria SNAS 
nº15, de 17 de 
dezembro de 
2010  
(Política de 
Senhas/SAA)  

2013 

Resolução CIT 
nº20/2013 
(alteração da 
resolução CIT 
nº04 de maio 
de 2014) 

2015 

Decreto 
nº8.869 de 05 
de outubro de 
2016 
(Programa 
Criança Feliz) 

2017 

Instrução Operacional nº 
01/2017 – SNAS (utilização 
de recursos do 
financiamento federal do 
Programa Primeira Infância 
no SUAS); 

Portaria nº252, de 02 de 
agosto de 2017 (Prontuário 
eletrônico do SUAS); 

Manual Técnico (versão 2.0 
– setembro/2017) 

 

2011 

Resolução CIT 
nº04 de 24 de 
maio de 2011 
(RMA)  

2014 

Resolução CIT 
nº05/2014 
(medida 
socioeducativa) 

2016 

Resolução CIT nº04, de 21 de outubro de 
2016 (ações do Programa Criança Feliz 
no SUAS); 

Resolução CIT nº 05, de 21 de outubro 
de 2016 (critérios de partilha do 
Programa Criança Feliz no SUAS); 

Resolução CNAS nº19, de 24 de 
novembro de 2016 (Institui o Programa 
Criança Feliz no SUAS); 

Resolução CNAS nº20, de 24 de 
novembro de 2016 (aprova critérios de 
partilha do Programa Criança Feliz no 
SUAS); 

Portaria nº 295, de 08 de dezembro de 
2016 (financiamento do Programa 
Criança Feliz no SUAS) 

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Portaria_Politica_de_senhas_17_12_10_VERSaO_FINAL1.pdf
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http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA18-19-20_2013_Diversos_2%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA18-19-20_2013_Diversos_2%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA18-19-20_2013_Diversos_2%C2%AAParte.pdf
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http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA18-19-20_2013_Diversos_2%C2%AAParte.pdf
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http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2017/06/Portaria-Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-08_08_17.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-do-SUAS-vers%C3%A3o-2.0-setembro_2017-1.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-do-SUAS-vers%C3%A3o-2.0-setembro_2017-1.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-do-SUAS-vers%C3%A3o-2.0-setembro_2017-1.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA4_2011_Parametros-nacionais-para-registro-de-informa%C3%A7%C3%B5es-dos-CRAS-e-CREAS_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA4_2011_Parametros-nacionais-para-registro-de-informa%C3%A7%C3%B5es-dos-CRAS-e-CREAS_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA4_2011_Parametros-nacionais-para-registro-de-informa%C3%A7%C3%B5es-dos-CRAS-e-CREAS_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIT_n%C2%BA5_2014_Dispoe-s-expansao-da-PSE-p-adol.-e-MSE_1%C2%AAParte.pdf
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