
A tecnologia a favor 
da Saúde Pública.
Modernizamos a rotina dos Agentes 
Comunitários de Saúde substituindo 
as fichas de papel impressas do 
e-SUS por formulários eletrônicos 
disponibilizados em tablets. 



Através da plataforma MAS+ ACS, os Agentes Comunitários de Saúde 
preenchem as fichas do E-SUS utilizando tablets e sincronizam toda 
sua produção para o Painel de Controle dos gestores que validam as 

informações e transmitem os dados diretamentes para o Ministério da 
Saúde com total segurança e sem risco de perda de informação.

Sobre o



Modernizamos a rotina dos ACS 
substituindo as fichas de papel 

do E-SUS por tablets. 

100% integrado



O sistema  dispõe de funcionalidades que são de fundamental importância na 
composição de resultados satisfatórios dos indicadores ministeriais dispostos na 

Portaria 1.855, de 23 de novembro de 2018, que institui prazos para envio de dados 
ao Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Primária (SISAB); e Portaria 

2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, 
estabelecendo o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária 

à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Integração com indicadores ministeriais 
estabelecidos nas Portarias



Coleta de dados através de 
Aplicativo exclusivo para os ACS 

garante agilidade e confiabilidade 
na obtenção das informações.

Acompanhamento da 
produção dos ACS

Georreferenciamento de todos 
osdados coletados! Saiba onde, 
quando e quem executou cada 

visita domiciliar.

Georreferenciamento 
das visitas

Painel de controle administrativo 
acessível de qualquer computador 

permite aos gestores terem acesso à 
produtividade de cada ACS bem 
como gerar relatórios dinâmicos.

Indicadores, Relatórios 
e estatísticas

Objetivos



Resultados 
Esperados



Aplicativo
MAS+ACS

Painel de controle
MAS+ACS

Dados coletados de forma mais 
rápida, segura e sem retrabalhos! 

A qualidade da coleta de informações melhora com 
o MAS+® e, consequentemente, aumenta a 
avaliação das equipes, gerando um maior repasse 
do PMAQ, além de obter diversos relatórios dos 
indivíduos e de produtividade dos Agentes 
Comunitários de Saúde.



Visualize no mapa a localização 
exata de cada visita realizada pelos 
Agentes Comunitários de Saúde!

Gerencie o trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde visualizando no mapa a localização exata de 
cada visita realizada! 

O georreferenciamento das visitas proporciona uma 
ampla visão da situação de saúde do município sendo 
possível destacar diversos cruzamentos de dados dos 
indivíduos, condicionantes de saúde e localidades.



Controle a produtividade 
individual e coletiva das suas 
equipes!
Através do Painel de controle os coordenadores 
e gestores da Saúde podem estabelecer metas 
e conferir a produtividade de cada Agente 
Comunitário de Saúde cadastrado no seu 
município bem como acompanhar a evolução 
das visitas ao longo de cada mês.





Entre em 
contato

Endereço
 Avenida Tancredo Neves, 1543
 Edf. Garcia D’Ávila, salas 201 e 202
 Caminho das Árvores
 Salvador/BA
 CEP: 41.820-021

E-mail
 contato@hrzon.com.br 

Telefone
 +55 71 3342 6700


