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Lista de atendimentos

Dona Maricota, 66 anos, procurou a unidade, pois queria realizar uma consulta devido à “dor 

na bexiga”. Ao chegar na unidade, foi inserida na lista de atendimentos para uma “Escuta 

inicial”.
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Escuta inicial

Dona Maricota então passou a constar na “Lista de atendimentos” da equipe. O técnico em 

enfermagem estava realizando as escutas iniciais neste dia, assim, o profissional clicou em 

“Realizar escuta inicial” para realizar o acolhimento da usuária, entender qual a sua 

demanda e efetuar os encaminhamentos possíveis.
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Escuta inicial

Durante a escuta, verificou-se que Dona Maricota apresentava disúria e dor suprapúbica com 

alguns dias de evolução, mas não tinha febre. Além disso, Maricota gostaria de verificar a 

pressão arterial, pois é hipertensa. Por fim, também gostaria de realizar a vacina da gripe, 

devido à campanha. 

Durante a escuta 
inicial já foi 

possível aferir e 
registrar a 

Pressão Arterial.
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Escuta inicial

Após verificar alguns sinais e entender a demanda da usuária, o técnico em enfermagem precisaria 

encaminhar Dona Maricota para uma consulta de enfermagem e para a sala de vacinas. Assim, no 

item ‘Desfecho da escuta inicial’ marcou “Adicionar na lista de atendimento” e nos tipos de 

serviços, selecionou “Demanda espontânea” e “Vacina” e em seguida em ‘finalizar atendimento’.
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Lista de atendimentos

Assim, Dona Maricota retornou para a “Lista de atendimentos” da equipe. Em seguida, a enfermeira 

da equipe estava disponível para realizar a consulta de enfermagem e selecionou no menu “Mais 

opções” - “Realizar atendimento”.

Mais opções

Observação: caso disponível, utilizar a opção “Atender”
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Atendimento

Após realizar a consulta de enfermagem e registrar as informações no SOAP, a enfermeira gostaria 

que Dona Maricota retornasse em uma consulta agendada para acompanhar o seu estado de saúde 

e evolução do tratamento. Assim, na ‘Conduta’ selecionou “Retorno para consulta agendada”. No 

item ‘desfecho do atendimento’ selecionou “Retornar à lista de atendimento” e no tipo de serviço 

“Vacina”, para que Dona Maricota pudesse realizar a vacina da gripe, conforme solicitou. Em seguida 

selecionou ‘finalizar atendimento’.
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Lista de atendimentos

Desse modo, Dona Maricota retornou para a ‘lista de atendimentos’ da equipe, pois ainda havia uma 

demanda a ser realizada: a vacinação. Em seguida, outra técnica de enfermagem chamou Dona 

Maricota e clicou em “Realizar vacinação”. 
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Vacinação

Como a vacina Influenza não está dentre as elencadas no ‘Calendário vacinal do idoso’, a profissional 

clicou em “Outros imunobiológicos” para realizar o registro dessa aplicação.
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Vacinação

Em seguida, a profissional clicou em “Aplicar”, selecionou o imunobiológico ‘Influenza’, estratégia 

‘campanha’ e registrou as demais informações desta aplicação.



Vacinação
Após realizar o registro da aplicação da vacina, a dose realizada já aparece no calendário vacinal do 

PEC. Tendo em vista que Dona Maricota havia passado por todos os atendimentos solicitados, a 

técnica de enfermagem poderia encerrar o atendimento e liberá-la. Para isso, no ‘desfecho do 

atendimento’ selecionou “Liberar cidadão” e logo abaixo em “Finalizar atendimento de 

vacinação”.

Desta maneira, todas as 

demandas solicitadas 

pela usuária foram 

atendidas e todos os 

registros foram realizados 

com sucesso!
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Materiais sobre e-SUS disponíveis em: 

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

