
instrumentos para qualificação da gestão, 
dos serviços e benefícios

Sistemas de Informação do SUAS





Processos de 

oco  e 
Rede

Processos de 
oco e Rede



Processos Comunicacionais em Redes 

Processos Comunicacionais em Redes

Processos Comunicacionais em Redes

Processos Comunicacionais em Redes

Processos Comunicacionais em Redes 



Redução de Ruídos 

Compartilhamento
de Sentidos

Relacionamentos







Framing (Enquadramento)



Framing: Perspectivas e referenciais



Teorias da Comunicação



EMIREC: Toda pessoas é ao mesmo tempo EMISSOR e RECEPTOR de mensagens

EmiRec
Campo de 

experiência,
Interesses

EmiRec
Campo de 

experiência,
Interesses

Somos interlocutores!



Teorias da Comunicação

EmiRec
Comunicador

EmiRec
Comunicadora

Campo de 
Experiências

Campo de 
Experiências

Ruídos

Visões de mundo, experiências, valores, preconceitos, necessidades, interesses.



Tipos de ruídos na comunicação
Ruído psicológico
O ruído psicológico é a interferência feita na própria mente dos
interlocutores: atenção seletiva, memória seletiva, semiose, etc.

Ruído fisiológico
O ruído fisiológico é a interferência feita nos sistemas perceptivos dos
interlocutores. Zumbidos, dores localizadas, e problemas diversos na
audição, visão, tato, olfato e paladar podem prejudicar a comunicação.

Ruído semântico
Ocorre quando não há compartilhamento dos significados dos signos
utilizados. É necessário que as partes usem códigos comuns para tornar
claras as ideias que se pretende comunicar.

Ruído físico
É toda a paisagem dos ruídos ambientais que cercam as comunicações.
Podem ocorrer nos próprios meios de comunicação.





Estados de negação 
(States of Denial – Polity Press)
Stanley Cohen



Barreras de comunicación



A comunicação na 
Administração 

Pública



Comunicação no SUAS

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social
http://www.santosdumont.mg.gov.br/menu-noticias/gerenciar-noticias/219-cidade-participa-da-10-conferencia-nacional-de-assistencia-social-em-brasilia
http://mds.gov.br/seminario-pan-amazonico-de-protecao-social/seminario-pan-amazonico-de-protecao-social
https://pt.slideshare.net/mdscomunicacao/boletim-infosuas-2804


Atendimentos e Acompanhamentos





http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/avisos.action?url=http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web-gestao




BGK 1

Ruídos vs Rapport na Comunicação 

Comunicação???

Campo de 
experiências

Campo de 
experiências



Ruídos vs Rapport na Comunicação 

Comunicação

Campo de 
experiências

Campo de 
experiências





Ruídos e barreiras de 
comunicação

http://brasilumpaisemconstrucao.blogspot.com.br/2012/04/internacao-compulsoria-no-rj.html
https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/iniciada-busca-ativa-pessoas-em-situacao-de-rua-para-cadastro-em


Atribuições dos entes 
federados no SUAS



Sumário das 
atribuições dos 

entes federados no 
SUAS

Fonte: ASCOM/MDS

CIT
CNAS

Média Complexidade 
(CREAS),

Alta Complexidade,
CIB, CEAS

Apoio Técnico

União

• Regulamentação e 
Cofinanciamento;

• BPC e Bolsa Família;
• Coordenação do CadÚnico;
• Apoio Técnico a estados e DF

Estados
• Cofinanciamento de 

Benefícios eventuais,
• Cofinanciamento PSB e PSE
• Coordenação da 

Regionalização da PSE

Municípios

• Execução de serviços da 
PSB e PSE,

• Benefícios eventuais,
• Inserção no CadÚnico, 
• Execução do AcesSUAS 

Trabalho.

Apoio Técnico



O Sistema Único de Assistência Social organiza as ofertas de
programas, serviços, projetos e benefícios socioassistenciais
conforme a Política Nacional de Assistência Social.

▪ Padronização nacional das ofertas socioassistenciais;

▪ Controle unificado em cada esfera administrativa

▪ Definição das responsabilidades dos entes federados;

▪ Parâmetros para a gestão em cada um dos níveis da federação

Por que precisamos de sistemas de informação 
no SUAS?
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Rede SUAS Sistemas de Informações e Comunicação

SAA

SISC

SUASWeb

CAdSUAS

RMA

SIMPETI

Censo 
SUAS

Prontuário 
SUAS

BPC na 
Escola

SIGPBF

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Roraima3_(79).JPG


Coordenação de 
Processos 

Comunicacionais em 
Rede

Comunicações técnicas e administrativas:
❑ Observatório do SUAS (LabSUAS)
❑ Blog da Rede SUAS
❑ Videoconferências
❑ Comunicação de dados
❑ Perguntas frequentes
❑ Orientações técnicas em formato audiovisual

❑ Prontuário Eletrônico
❑ CadSUAS
❑ Censo SUAS
❑ RMA
❑ Carteira do Idoso, 
❑ BPC, 
❑ Módulo de Acompanhamento dos 

Estados

❑ SAA
❑ SUASWEB (Plano de Ação, 

Demonstrativo de Execução 
Financeira, Consulta Parcelas Pagas)

❑ Termos de Aceite e Expansão
❑ SISC
❑ SIMPETI
❑ SIGTV

Conheça outros sistemas da Rede SUAS em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?g=61

Redes e Sistemas de Informações, entre eles:

Coordenação-Geral

http://blog.mds.gov.br/redesuas
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?g=61


Apoio à Formulação, Implantação, Manutenção e Evolução dos
Sistemas de Informação do SUAS

• Apoio e acompanhamento de demandas de sistemas pelas áreas gestoras
da SNAS, das demais Secretarias e do CNAS;

• Levantamento de melhorias;
• Levantamento de requisitos;
• Abertura de demandas evolutivas e corretivas;
• Acompanhamento de demandas;
• Validação de Casos de uso;
• Testes de sistemas;
• Homologação de demandas de sistema;
• Validação das demandas em ambiente de produção;
• Monitoramento dos sistemas em produção;
• Análise e Desenvolvimento de sistemas e relatórios;
• Manutenção (correção e evolução) de sistemas e relatórios.

AÇÕES E ATIVIDADES



➢Apoio à Formulação, Implantação, Manutenção e Evolução
dos Sistemas de Informação do SUAS

▪ Projetos em análise e/ou desenvolvimento pela Rede SUAS:
• Registro de Usuários dos Serviços do SUAS;
• Acolhimento de Crianças e Adolescentes;
• Sistema Interno de Autorização de Pagamentos;
• Registro de demandas de TI;
• Registro de Atendimento;
• Sistema de Informação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -

SIMPETI;
• Implantação da equipe de Abordagem Social.

▪ Evolução e manutenção de Sistemas desenvolvidos pela Rede SUAS:
• Módulo de Acompanhamento dos Estados;
• Relatórios Gerenciais
• Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos (SISC);
• Termos de Aceite;

AÇÕES E ATIVIDADES



➢Gestão do Cadastro Nacional do SUAS (CadSUAS)

• Orientações sobre o funcionamento do sistema via telefone, e-mail, SGD,
Manual técnico, tutorial, blog;

• Relatórios de situação dos cadastros;
• Acompanhamento de integração com outros sistemas do MDS

➢Gestão do SAA (gestão dos usuários e do sistema)

• Cadastro e delegação de perfis de usuários e Administradores;
• Gestão de perfis e funcionalidades dos sistemas;
• Substituição de titulares Estaduais e Municipais;
• Gestão do quadro de avisos;
• Gestão dos administradores titulares e adjuntos dos órgãos gestores e dos

conselhos de ass. social (verificação de duplicidade e adequação de acordo
com o CadSUAS).

AÇÕES E ATIVIDADES



• Site do MDS;
• Blog Rede SUAS;
• Elaboração/Atualização de Manuais Técnicos para Gestores Municipais, Estaduais e

Federal dos sistemas da Rede SUAS;
• Elaboração e divulgação de Informes e tutoriais;
• Elaboração de relatórios/pareceres de acordo com a solicitação das áreas gestoras da

SNAS e Órgãos de Controle;
• Envio de mala direta via SendMail;
• Elaboração/Atualização de Oficinas EAD para Gestores Municipais, Estaduais e

Federal dos sistemas da Rede SUAS;
• Atualização de FAQ e RP para a Central de Relacionamento do MDS;
• Atendimento via Sistema de Gestão de Demandas - SGD MDS
• Atendimento telefônico (orientações sobre os sistemas e apoio a gestão)

AÇÕES E ATIVIDADES

➢ Interlocução com STI/SE e DGI/SAGI nos assuntos de TI relativos à SNAS

➢ Gestão da comunicação e da divulgação de informações e orientações relativas ao acesso e à
utilização dos sistemas de informação do SUAS:



Blog da Rede SUAS
http://blog.mds.gov.br/redesuas



Blog da Rede SUAS
http://blog.mds.gov.br/redesuas



Parcelas Pagas



Parcelas Pagas



Parcelas Pagas



Parcelas Pagas



Saldo Detalhado por Conta



Saldo Detalhado por Conta



Blog da Rede SUAS
http://blog.mds.gov.br/redesuas







Alta produção normativa a partir de 
2004. 

Desconhecimento das normativas 
pelos atores da Política 

Dificuldade de acesso aos 
normativos. 

Publicidade adequada dos normativos e 
Acesso à informação

Proporciona melhor compreensão do 
arcabouço normativo do SUAS.

Instrumentaliza Gestor e
Cidadão acerca dos Direitos 

Socioassistenciais. 

Situação anterior Situação atual



http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/regulacao/atos_normativos.php




Blog da Rede SUAS
http://blog.mds.gov.br/redesuas

Informações sobre acesso ao 

sistema do Prontuário e ao 

Manual de Instruções estão 

disponíveis na aba “Sistemas”

As atualizações do Prontuário Eletrônico estão disponível 

na barra lateral direita: Categorias > Prontuário Eletrônico



Eduardo Monteiro Martins (MDS/SNAS/DGSUAS)

O que é preciso fazer para acessar os  Sistemas da Rede SUAS?

1.  Cadastro no CadSUAS

2.  Perfil de acesso no SAA

Ex: Prontuário Eletrônico



Acesso ao Prontuário Eletrônico 

Cadastro 
no 

CadSUAS

Perfil de 
Acesso no 

SAA

Acesso ao 
Prontuário 
Eletrônico

http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario

Eduardo Monteiro Martins (MDS/SNAS/DGSUAS)

http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas
http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action
https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario
http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action
http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/visualizarConsultaExterna.html
https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario/


CadSUAS – Cadastro Nacional do SUAS

Acesse: https://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas

Manual do CadSUAS:

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Manual-CadSUAS-v-4.4-1.pdf

https://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Manual-CadSUAS-v-4.4-1.pdf


CadSUAS – consultar/cadastrar em Pessoa Física

Caso não for identificado nenhum cadastro 

para o CPF pesquisado, clique em Adicionar 

para iniciar um novo Cadastro.

Pesquisar por CPF

Faça a pesquisa por CPF para 

verificar se a pessoa já possui 

cadastro no SUAS



Página de cadastro de informações da Pessoa Física no CadSUAS

Preencha todos os campos e clique em 

Avançar para preencher os dados de 

“Endereço para Contato”.



Página de cadastro de “Endereço para Contato” de pessoa física.

Clique em Salvar para garantir que os dados seja 

registrados no sistema do CadSUAS.



Alteração de Cadastro de Pessoa Física

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp



Se a pessoa atua em uma unidade CRAS, CREAS ou 

CREAS Regional ela deverá ser cadastrada como 

Recurso Humano na aba Rede Socioassistencial da 

respectiva unidade do município

Se a pessoa, não faz parte da equipe do CRAS e atua 

exclusivamente no programa Criança Feliz ( ou seja como 

Supervisor ou como Visitador do programa), ela deverá ser 

cadastrada aba Rede Socioassistencial – OUTRAS do município

Vincular em Rede Socioassistencial CRAS ou Outras



Vincular Pessoa Física no CRAS



Vincular Pessoa Física no CRAS

ATENÇÃO:  Não se esqueça de clicar em Salvar após preencher todos os campos!

ATENÇÃO:  Preencha a 

data que a pessoa iniciou o 

Exercício da Função



Selecione corretamente o 

Cargo/Função que a pessoa 

exercerá na Unidade. 

ATENÇÃO: Caso a pessoa seja 

mudada de Cargo ou Função, é 

necessário que seu cadastro seja 

atualizado.

Registro de Cargo/Função



Programa  

Criança Feliz

Se a pessoa faz parte da 

equipe do

CRAS, 
é preciso estar cadastrado como 
Recursos Humanos da respectiva 

unidade CRAS do município.

Para quem atua exclusivamente 

no Programa Criança Feliz é 

preciso que a pessoa seja 

cadastrada, no CadSUAS em:

Rede Socioassistencial -

Outras

Cargo/Função

no Programa 

Criança Feliz

Cargo/Função

No CadSUAS

Cargo/Função

No CadSUAS

Supervisor(a) Coordenador(a)
Técnico(a) de Nível Superior

Técnico(a) de Nível Superior

Visitador(a)

Técnico(a) de Nível Superior Técnico(a) de Nível Superior

Técnico(a) de Nível Médio Técnico(a) de Nível Médio

Estagiário(a) (Escolaridade: Nível 

Superior incompleto)

Estagiário(a) (Escolaridade: Nível 

Superior incompleto)

Educador(a) Social -

No caso do Programa Criança Feliz, a pessoa pode fazer parte da 
equipe do CRAS ou atuar exclusivamente no programa. Em 

ambos os casos também é preciso possuir cadastro no CadSUAS.



Este é o caso das pessoas que atuam EXCLUSIVAMENTE no programa Criança Feliz. 

Ou seja, a pessoa não atua no CRAS, apenas neste programa.

Vincular em Rede Socioassistencial Outras

Se a pessoa, não faz parte da equipe do CRAS e 

atua, exclusivamente, no programa Criança Feliz 

(ou seja, como Supervisor ou como Visitador do 

programa), ela deverá ser cadastrada aba Rede 

Socioassistencial – OUTRAS, do município



Outras – Pesquisar, Adicionar

Caso nenhuma unidade tenha sido cadastrada (ou 

se for preciso cadastrar uma nova unidade), clique 

em “Adicionar” para registrar a nova unidade.



Cadastro Programa Criança Feliz – Rede Socioassistencial - Outras

PCF
Preenchimento obrigatório 

com a Sigla “PCF”



Sistema de Autenticação e Autorização

SAA



Perfil de Acesso no SAA 
(Sistema de Autenticação e Autorização)

https://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web

O perfil de acesso aos sistemas de 

informações da Rede SUAS é definido no 

SAA. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action
http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action


Portaria SNAS nº 15, de 17 de dezembro de 2010

Gestão descentralizada
Administrador Titular / Adjunto

✓ Atribuir perfis para acesso aos sistemas

✓ Desativar acesso dos profissionais não possam mais acessar os sistemas

É fundamental que o Gestor descentralize o acesso 
ao sistema para os técnicos de Referência.

SAA – Sistema de Autenticação e Autorização

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/politica-de-acesso/Portaria%20Politica%20de%20senhas_17_12_10_VERSaO%20FINAL.pdf/download


SAA – Sistema de Autenticação e Autorização

ÓRGÃO GESTOR

Administrador Titular 
Órgão Gestor

Secretário(a) de Assistência Social

Deve estar vinculado na aba Recursos Humanos do cadastro
do Órgão Gestor

Administrador Adjunto 
Órgão Gestor

Servidores públicos, empregados públicos e temporários,

conforme a Lei nº 8.745, de 9 de Dezembro de 1993.

Deve estar vinculado na aba Recursos Humanos do cadastro

do Órgão Gestor



SAA – Sistema de Autenticação e Autorização

https://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web



SAA – Sistema de Autenticação e Autorização



Utilizar o campo login (CPF)

Situação: selecionar Todos



SAA – Sistema de Autenticação e Autorização



Perfis de acesso ao Prontuário Eletrônico  
(Municípios)

Perfil Nível de Acesso

prontuario.municipio O que acessa?

Profissional vinculado ao Recursos 
Humanos do Órgão Gestor no CadSUAS.

Unidades CRAS e CREAS
do município.

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



Perfil Nível de Acesso

prontuario.cras O que acessa?

Profissional vinculado ao 
Recursos Humanos do(s) 

CRAS no CadSUAS

Unidades CRAS a que o 
profissional esteja vinculado

Perfis de acesso ao Prontuário Eletrônico  
(Municípios)



Perfil Nível de Acesso

prontuario.creas O que acessa?

Profissional vinculado ao 
Recursos Humanos do(s) 

CREAS no CadSUAS

Unidade(s) CREAS a que o 
profissional esteja vinculado

Perfis de acesso ao Prontuário Eletrônico  
(Municípios)



Perfil Nível de Acesso

prontuario.pcf O que acessa?

Profissional que será Supervisor ou 
Visitador do Programa Criança Feliz

Registro das visitas do Programa 
Criança FelizVinculado ao Recursos Humanos do 

CRAS ou Outras no CadSUAS e fazer
parte da equipe no Prontuário Eletrônico

Perfis de acesso ao Prontuário Eletrônico  
(Municípios)



Perfil Nível de Acesso

prontuario.estado O que acessa?

Profissional que faz parte do órgão Gestor 
Estadual.

Relatórios
Vinculado ao Recursos Humanos do Órgão 

Gestor no CadSUAS.

Perfil Nível de Acesso

prontuario.creas_regional O que acessa?

Profissional que faz parte do CREAS regional.

Relatórios
Vinculado ao Recursos Humanos do CREAS 

Regional no CadSUAS.

Perfis de acesso ao Prontuário Eletrônico  

(Estados)



Eduardo Monteiro Martins (MDS/SNAS/DGSUAS)

Prontuário Eletrônico do SUAS



Prontuário 
Eletrônico

Sistema de Gestão 

(para unidades e 

o órgão gestor)

Instrumento 
que organiza o 
trabalho social

Se assemelha ao 
Prontuário Físico

Próprio do Prontuário 
Eletrônico

❑ Produção estruturada de informações:
riscos, vulnerabilidades e potencialidades dos
territórios

❑ Visões de planejamento, vigilância e território
nas unidades e na gestão

❑ Ações de busca ativa

O Prontuário 
Eletrônico tem como 
modelo o Prontuário 

Físico (impresso em 
papel), mas vai muito 

além desse modelo.



Prontuário Eletrônico do SUAS

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

O Prontuário Eletrônico é regulado 
pela Portaria nº143/2017

Ambiente de Produção*

* No Ambiente de Produção é que são feitos o registros das atividades realizadas 

nos CRAS, CREAS e CREAS Regionais, bem como do Programa Criança Feliz.

https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2017/06/Portaria-Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-08_08_17.pdf


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

O Ambiente de Treinamento do prontuário eletrônico é uma facilidade

criada pela equipe da Rede SUAS que permite o acesso ao sistema

eletrônico do prontuário em situações de treinamento e de simulações de

registro de dados.

ATENÇÃO!  Este ambiente deve ser utilizado apenas para treinamentos e simulações. 

Dúvida: Preciso treinar pessoas de minha equipe e não quero que os dados sejam 

gravados no sistema do Prontuário Eletrônico. Como devo proceder neste caso?

Solução: Para essa finalidade, foi desenvolvido o Ambiente de Treinamento do 

Prontuário Eletrônico.

http://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario/treinamento.php


Manual de Orientações para preenchimento

Prontuário Eletrônico do SUAS

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-do-SUAS-vers%C3%A3o-2.1-outubro_2017.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Prontu%C3%A1rio-eletr%C3%B4nico-do-SUAS-vers%C3%A3o-2.1-outubro_2017.pdf


Prontuário Eletrônico do SUAS
Atualmente o Prontuário possui 

funcionalidades que atendem três tipos de 

unidades do SUAS.

Selecione uma Unidade de Atendimento; 

o Estado e o Município.



Clique na bolinha na coluna “Visualizar” para 

selecionar a unidade.

Prontuário Eletrônico do SUAS



Prontuário Eletrônico do SUAS

O Prontuário Eletrônico permite 4 tipos de buscas:

❑ Nome da pessoa, 

❑ Número de Identificação Social (NIS), 

❑ Número do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 

❑ Data de Nascimento (é possível pesquisar apenas pelo 

Dia, pelo Mês ou pelo Ano), o sistema exibirá todas as 

pessoas nascidas na data especificada.





















Resultado da busca: 

Clicando na imagem , na coluna
de “Descrição da família”, o
sistema exibe as informações da
família conforme os dados
disponíveis no Cadastro Único

Clique na bolinha do campo 

“Abrir” para selecionar a pessoa.



Resultado da busca: 

Ao clicar no ícone 

de Informação, você 

obtém detalhes 

sobre cada bloco do 

Prontuário 



Campos do Prontuário 



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

ATENÇÃO: Campo Obrigatório

Selecione o item 99, caso nenhum dos 10 itens disponíveis para seleção 

corresponderem à situação da pessoa para a qual é feito o registro de dados.

Selecione a pessoa 

para a qual é feito o 

registro de 

informações.



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



3. Registro de Gestante na Família:
Seção Criança Feliz no SUAS -> busca as gestantes que foram inseridas nesta opção



4. Registro Simplificado de Atendimentos:
Registro dos atendimentos durante o período de acompanhamento pelo PAIF ou PAEFI.



4. Registro Simplificado de Atendimentos:
➢Opção 6 – Solicitação/Concessão de Benefício Eventual



4. Registro Simplificado de Atendimentos:
➢Opção 6 – Solicitação/Concessão de Benefício Eventual



Unidade de Atendimento: CRAS Unidade de Atendimento: CREAS

5. Registro de Acompanhamento Familiar:
Indica o ingresso e a saída nos serviço do PAIF (no caso do CRAS) ou do PAEFI (no caso do CREAS)



Após confirmar a inserção da pessoa 
no Acompanhamento pelo PAIF, o 
sistema apresenta alguns motivos de 
desligamento para seleção e registro.

Vamos utilizar o exemplo de registro para uma unidade CRAS, ou 

seja, para acompanhamento pelo PAIF























Desligamento de uma pessoa do Programa Criança Feliz.

Selecione a pessoa e, no campo “Data e Motivo do Desligamento”, marque a uma 

das opções que justifiquem o desligamento da pessoa. Selecione o item “99 – Outros” 

caso o motivo do desligamento não seja contemplado pelas opções de 1 a 5.

Para mais informações sobre o Programa Criança Feliz no 

Prontuário Eletrônico, vá para o slide nº 77 e seguintes



Selecione a pessoa 

para registro do 

acompanhamento 

de MSE

Selecione o tipo de ação 

(Acompanhamento ou 

Apenas Informar)

É obrigatório registrar o 

Número do Processo 

que aplicou a Medida 

Socioeducativa.

O tipo de MSE é exibido 

somente após o registro 

do Tipo de Ação







Ao selecionar o Tipo de Ação como 

Acompanhamento, o sistema exibe os dois Tipos 

de Medidas que são acompanhados no Sistema 

Único de Assistência Social: PSC e LA.

Ao selecionar o Tipo de Ação como Apenas Informar, o 

sistema exibe todo os Tipos de Medidas Socioeducativas 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 



7. Encaminhamentos realizados:
Cadastrar o encaminhamento realizado com a família atendida



7. Encaminhamentos realizados:
Cadastrar o encaminhamento realizado com a família atendida

Selecione entre as diversas possibilidades de 

encaminhamento para cada pessoa. Caso não houver a 

opção desejada, você pode usar os campos de 85 a 89 

para registrar outros tipos de encaminhamentos. 





8. Dados complementares:
Informações complementares sobre o beneficiário ou família

O Prontuário oferece três blocos de dados complementares para facilitar o trabalho das equipes 

técnicas e de gestão das unidades de atendimento. 

Ao final, no ícone           o sistema

gera um relatório com os dados preenchidos no 

Prontuário e com dados do Cadastro Único. 



8. Dados complementares:

No Bloco do Cadastro Único é possível obter 

informações dessas cinco áreas temáticas.



8. Dados complementares:



8. Dados complementares:

Os blocos de Condicionalidades da Educação e da Saúde exibem os registros 

escolares e de vacinação e pré-natal das famílias que recebem o Bolsa Família.
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Prontuário Eletrônico do SUAS
Criança Feliz no SUAS:

Montar 
Equipe

Incluir ao 
PCF

Registrar 
visita

❑Criança até 72 meses BPC
❑Criança até 36 meses Cadúnico
❑Gestante Cadúnico

No Criança Feliz, quem pode 

ser registrado no Prontuário 

Eletrônico?

Desde 1º de julho de 2019



Prontuário Eletrônico do SUAS
Criança Feliz no SUAS:

Montar 
Equipe

Incluir ao 
PCF

Registrar 
visita

❑Criança até 72 meses BPC
❑Criança até 36 meses PBF
❑Gestante PBF

No Criança Feliz, quem pode 

ser registrado no Prontuário 

Eletrônico?

Até 30 de junho de 2019



Prontuário Eletrônico do SUAS
Como é feito o cadastro da equipe do PCF?

1º Na aba de Recursos Humanos da(s) Unidade(s) no CadSUAS, com os cargos:

SUPERVISOR

Coordenador(a)

Técnico(a) de Nível 

Superior

VISITADOR

Técnicos(a) de Nível 

Superior

Técnico(a) de Nível Médio

Estagiário(a) (escolaridade: 

nível superior incompleto)

CRAS OUTRAS
REDE SOCIOASSISTENCIAL

VISITADOR

Técnicos(a) de Nível 

Superior

Técnico(a) de Nível Médio

Educador(a) Social

Estagiário(a) (escolaridade: 

nível superior incompleto)

SUPERVISOR

Técnico(a) de Nível 

Superior



Prontuário Eletrônico do SUAS
Como é feita a montagem da equipe do PCF?

2º Montar Equipe no Prontuário.



Prontuário Eletrônico do SUAS



Montagem da Equipe do Programa Criança Feliz no SUAS



Montar Equipe:
➢Editar Equipe
➢Excluir Equipe



❖ Listar Equipe



Como incluir a pessoa ao PCF?

Pessoa 
-> gestante (PBF) registrada na seção “Registro de Gestante na Família”
-> verificação da idade (considera a data da ação)



Como Registrar Visita do PCF?
Inclusão ao Programa e Primeira visita só 
podem ser registradas pelo Prontuário.



Fluxo concluído: visita registrada
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Interfaces do Supervisor e do Visitador 
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Interface/visão do 

Supervisor e Visitador: 

Como acessar? 



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

Prontuário Eletrônico do SUAS



Relatórios

no Prontuário Eletrônico

Eduardo Monteiro Martins (MDS/SNAS/DGSUAS)



Relatórios

Há dois tipos de 

Relatórios no Prontuário 

Eletrônico: um sobre os 

dados registrados nos 

diversos blocos do 

Prontuário e um segundo 

específico para o 

programa Criança Feliz.



Relatório do Prontuário Eletrônico



Relatório do Prontuário Eletrônico

Clicando em Filtros, é 

possível realizar buscas 

mais detalhadas no 

relatórios



Relatório do Prontuário Eletrônico

Clicando no campo de Data, é possível selecionar diferentes 

períodos ou definir um período específico para o Relatório.

Clicando no campo “Outro Período” para definir 

um período específico para o Relatório. Ao final, 

cliquem em Aplicar para alterar o período.



Relatório do Prontuário Eletrônico

Clicando no ícone, o Prontuário 

exibe dados gráficos sobre: 

Forma de Acesso, Número de 

Unidades, Sexo, Raça/Cor e 

etc. 

Ex:



Prontuário Eletrônico

Acolhimento

Eduardo Monteiro Martins (MDS/SNAS/DGSUAS)











Problemas 

O QUE EU FAÇO?



Central de Relacionamento :

0800 707 2003
Fale com o Ministério da Cidadania:

http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/fale-conosco

Dúvidas gerais ou dificuldade em acessar algum sistema de 

informação: comunique-se com a Central de Relacionamento 

do Ministério da Cidadania



Críticas, comentários, sugestões
rede.suas@cidadania.gov.br

Eduardo Monteiro Martins (MDS/SNAS/DGSUAS)



Muito obrigado!

61 2030-

Frederico de Almeida Meirelles Palma

Coordenador-Geral de Rede e 
Sistemas de Informações do SUAS

frederico.palma@cidadania.gov.br
(61) 2030-3004


