
Atividade avaliativa  

 

1. Sobre o e-SUS é correto a afirmar que: 

a) Será exclusivo para estratégia de Saúde da Família. 

b) É a reestruturação dos sistemas do SUS em busca de um SUS eletrônico. 

c) Usará somente os dados do SIAB. 

d) Atenderá somente os exames realizados na Unidade de Saúde. 

e) Será de uso exclusivo do médico e da enfermeira da Unidade de Saúde. 

Feedback: o e-SUS é a ferramenta do Ministério da Saúde que visa auxiliar nos processos de 

trabalho através da unificação e reestruturação de todos os sistemas de informação, que 

utilizam fichas diversas que são digitadas em programas diversos que não se conversam. A 

partir do e-SUS toda esta informação estará num único sistema o que auxiliará no 

planejamento das ações em saúde, visando dar mais agilidade e resolutividade ao SUS. 

 

2. O e-SUS permite: 

a) Maior agilidade do atendimento e menor tempo de espera. 

b) Acompanhamento dos atendimentos realizados somente nas unidades de estratégia da 

família. 

c) Troca no investimento dos recursos financeiros. 

d) Flexibilidade para as diferentes estruturas do município. 

e) Avaliação e acompanhamento do trabalho das equipes. 

Feedback: Com o e-SUS teremos todo o serviço da Unidade de Saúde informatizado e 

interligado, assim o atendimento realizado pelos diferentes profissionais é mais rápido, o que, 

consequentemente, diminui o tempo de espera do usuário. 

 

3. No que se refere a  Coleta de Dados Simplificada podemos afirmar que: 

a) Possui somente cadastro familiar e não individual. 

b) Não possui ficha de atendimento odontológico. 

c) Possui somente fichas de atendimento de nível superior. 

d) Não possui ficha de atendimento coletivo. 



e) Possui sete fichas de registro. 

Feedback: A coleta de dados simplificada possui sete fichas que armazenam diferentes 

informações que podem ser utilizadas por todos profissionais de saúde que integram a equipe 

da Unidade de saúde onde o usuário esta inserido. 

 

4. Quanto ao Prontuário Eletrônico do Cidadão é correto afirmar que: 

a) Não contempla cadastro dos indivíduos no território. 

b) Podemos realizar somente a gestão da agenda do médico. 

c) Atende o acolhimento à demanda espontânea e atendimento individual. 

d) Registra somente atividades individuais. 

e) É preenchido pelo médico, exclusivamente. 

Feedback: O PEC é utilizado por todos profissionais de saúde que atendem os usuários, em 

diferentes momentos e situações de atendimento, desde a chegada – acolhimento, até a 

consulta propriamente dita. 

 

5. Fazem parte dos passos para implantação o e-SUS : 

a) Identificar a conectividade à internet. 

b) O Ministério da Saúde definirá qual o tipo de sistema a ser implantado. 

c) A Secretaria Estadual da Saúde definirá as unidades de saúde a serem atendidas pelo e-SUS. 

d) Planejar a capacitação somente dos profissionais de suporte para tecnologia da informação. 

e) O Ministério da Saúde definirá os responsáveis no município pela 

implantação/implementação do Cartão Nacional de Saúde. 

Feedback: Durante o processo de implantação do e-SUS torna-se imprescindível que a 

Secretaria Municipal de Saúde tenha profissionais capacitados na área de tecnologia de 

informação, visto que durante o processo de implantação e mesmo durante o uso do e-SUS 

este requer profissionais habilitados nesta área para fornecerem suporte técnico  aos usuários  

do e-SUS visando o bom andamento do sistema. 

 


