


◎ Localizado a 210 Km da capital alagoana

◎ Área territorial: 334,136 km²

◎ Densidade demográfica: 21,04 hab./km²

◎ População estimada IBGE (2021): 6.717

◎ População último censo (2010): 7.030 

◎ População Cadastrada na APS: 8.037 

◎ População Urbana 17% e Rural 83%

◎ Economias Predominantes: Agricultura, 
Pecuária e Pesca.
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CARACTERIZAÇÃO



Capacidade Instalada
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◎ 03 Unidades Básicas de Saúde 
◉ 01 Centro de Saúde (Atendimento Médico e 

Enfermagem nos fins de semana);

◎ 05 Postos de apoio (satélites)

◎ 01 Academia da Saúde

◎ 01 Laboratório Municipal.

◎ 01 Equipe Multiprofissional (antigo NASF)
◉ 03 Fisioterapeutas
◉ 01 Nutricionista

◎ 03 Equipes de Estratégia de Saúde da Família
◉ 03 Médicos (Bolsistas)
◉ 03 Enfermeiros
◉ 12 Técnicos de Enfermagem
◉ 19 Agentes Comunitários de Saúde



Mapa de Serviços APS
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A implantação em Belo Monte iniciou em 2013 com Cadastro 
de Usuários e Famílias juntos as Equipes de Saúde, sendo 
um digitador em cada UBS com computador com internet 

o cenário escolhido na época foi o 3.

Histórico da Implantação do PEC
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A implantação do PEC iniciou em 2014 usando o cenário 4 com 
computadores com internet limitada para uso do PEC, foram 

montados 3 servidores diferentes em cada UBS.

Histórico da Implantação do PEC
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A implantação do PEC evoluiu em 2016-2018 usando o cenário 6 
com computadores com internet enviando informações para o 

centralizador e base local na SMS.
Em 2019 evoluiu ainda mais com os projetos do Requalifica UBS, a 

Adesão ao Informatiza APS, Projeto Piloto em Alagoas e 
adequação do município nas outras UBS.

Histórico da Implantação do PEC



◎ Todas Unidades Básicas de Saúde contam com rede 
interna de dados estruturadas (internet, impressoras 
compartilhadas).

◎ Com as reformas REQUALIFICA-UBS nos
Estabelecimentos de Saúde foram realizados
projetos técnicos para estrutura de Rede
interna.

◎ Foram adquiridos e instalados computadores e 
impressoras nas recepções e em todas as salas de 
atendimento: Consultórios: Médico, Enfermagem, 
Odontológico e Equipe Multiprofissional e nas demais 
salas Computadores somente.

◎ Foram adquiridos tablets para todos os ACS.
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Investimentos nas UBS



Implantação do PEC
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◎ Reuniões com Equipes de APS - apresentação da 
estratégia estimulando-as em sua utilização e 
aceitação.

◎ Treinamento com todos os profissionais da 
Atenção Básica.

◎ Apoio matricial permanente para equipes para 
utilização do sistema.



◎ Vontade Política.
◎ Ampla discussão entre Gestor, 

Coordenadores de Áreas Téc. e CMS;
◎ Planejamento da implantação;
◎ Infraestrutura existente;
◎ Equipe própria de T.I. da Secretaria Saúde.
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Implantação do PEC
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A implantação e-SUS PEC (Prontuário eletrônico) nos 
remete a própria estruturação da Atenção Primária em 
saúde e de seus atributos.

Implantação do PEC



◎ Potencializa a comunicação entre diferentes 
pontos da rede de atenção à saúde e 
membros da equipe;

◎ Diminui o impacto das barreiras culturais
◎ Diminui as deficiências de infraestrutura física
◎ Amplia a troca de informações
◎ Amplia o desenvolvimento de conhecimentos
◎ Melhora o acesso e o cuidado prestado à 

população. 
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Forma de Registro potencializa o 
trabalho em equipe



Principais Desafios Encontrados
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◎ Os relatórios ainda são insuficientes, não 
permitindo a sua utilização para acompanhamento 
dos indicadores de saúde.

◎ A utilização da ferramenta em toda a sua 
potencialidade é um processo permanente, 
necessitando de acompanhamento, treinamento, 
discussão constante.

◎ Processos licitatórios demorados.
◎ Aceitação de alguns profissionais.



Potencialidades encontradas na 
utilização do PEC 
e-sus AB
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◎ Melhora organização das agendas e 
monitoramento pela gestão. 

◎ Aumento da satisfação dos profissionais no 
desenvolvimento de seu trabalho. 

◎ Reduz gastos com exames, medicamentos uma 
vez que o prontuário é compartilhado entre o 
serviço de saúde. 

◎ Diminuiu o retrabalho
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Implantação da RNDS
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Conecte SUS
Sendo usado na APS Municipal
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Para vencer, é preciso ter ousadia para realizar 
o que ninguém teve coragem de fazer.

Autor desconhecido

Obrigado!
E-mail: washington.gmelo@gmail.com

Telefone (82) 9 9621-7770


