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Atenção data de nascimento. 

É escrever a data o mês, dia 

e ano e “não a idade”. Tem 

que ser a data completa. 

Data de nascimento* Presta atenção no “Sexo”, marque “F” de feminino ou “M” de Masculino. Não deve 

colocar idade na frente do sexo, pois o digitador vai marcar o sexo onde tem a idade que 

você escreveu.  Veja um exemplo abaixo, de erro cometido. O digitador vai pensar que 23 

está marcado é no masculino.  E ele vai marcar M de masculino.     

 

Sexo* 

Local de atendimento* 

“LEMBRE-SE”: Onde aparecer ASTERISCO, na Ficha de Atendimento Individual, o campo é 

de preenchimento OBRIGATÓRIO. 

Tipo de atendimento* 

Marque a opção do TIPO DE 

ATENDIMENTO. Mas é uma só 

opção. Não poderá ter mais 

de uma opção.  
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Problema / Condição Avaliada* 

Marque a opção do 

problema. É permitido  

marcar mais de uma 

opção. 

Nº cartão SUS 

Atenção no Local de 

atendimento: deverá 

escrever o nº referente ao 

LOCAL DE ATENDIMENTO, 

veja as opções abaixo qual 

deverá ser.   
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NOME DO 

PROFISSIONAL* 

Escrito ou 

Carimbo do CRM, 

legível. 

O NOME da 

unidade.* 

E a DATA do 

preenchimento.* 
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CAMPO FUNDAMENTAL Quando o número do CNS do usuário não é 

preenchido, nos relatórios de saúde é perdida a informação individualizada 

e tem-se apenas o dado consolidado. Futuramente, com a constituição do 

Registro Eletrônico de Saúde nacional (RES), também não será possível 

armazenar a informação deste atendimento não identificado. 
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Problema / Condição Avaliada* 

CAMPO OBRIGATÓRIO. A primeira parte do bloco deve ser preenchida marcando um “X” na 

opção da linha correspondente ao problema identificado ou condição avaliada. É obrigatório 

marcar ao menos uma opção sobre o problema/condição de saúde avaliada. Caso o problema 

não esteja descrito na ficha, pode ser utilizado o campo “Outros” para esse registro. Ofertamos 

duas classificações que poderão ser utilizadas: CIAP2 (Classificação Internacional de Atenção 

Primária – anexo)) e/ou CID 10. 
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Conduta* 

CAMPO OBRIGATÓRIO Marque uma opção ou mais opções. 

Deve ser feito um “X” na(s) conduta(s).  
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Verifique abaixo se faltou algum campo que não foi preenchido. Estes campos são de preenchimento OBRIGATÓRIO. 

1. Nº do Cartão do SUS do Profissional ou carimbo do CRM do profissional. E a Data do preenchimento. 
2. Sexo: F ou M  
3. Data de nascimento – dia, mês e ano. 
4. Local de Atendimento. 
5. Tipo de atendimento. 
6. Problema / Condição Avaliada, frente e verso da ficha de Atendimento individual. 
7. Conduta. 

 


