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e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB)

• Estratégia do Departamento de Atenção Básica para
reestruturar as informações da Atenção Básica em nível
nacional.

• Ação alinhada com a reestruturação dos Sistemas de
Informação em Saúde do Ministério da Saúde.

• Pressupõe que a qualificação da gestão da informação é
fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à
população.

• Processo de informatização qualificada em busca de um SUS
eletrônico.

Fonte: DAB/MS
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php
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Fonte: DAB/MS



Equipes que utilizam o e-SUS AB 

Além das equipes da ESF, o e-SUS 
AB poderá ser utilizado pelos 

profissionais das equipes 
tradicionais e:

Fonte: DAB/MS



Avanços da Estratégia e-SUS AB

Fonte: DAB/MS



Avanços da Estratégia e-SUS AB

Fonte: DAB/MS



Avanços da Estratégia e-SUS AB
diferenças entre os softwares

Fonte: DAB/MS



Fonte: DAB/MS



Fonte: DAB/MS



Informação na Atenção Básica

Fonte: DAB/MS



Fonte: DAB/MS

A Coleta de Dados Simplificada (CDS – versão 1.3)  

Estratégia e-SUS AB



• Ordenação: Ministério da Saúde 

• Parcerias: Núcleo Telessaúde SC, Gerência de 
Coordenação da Atenção Básica e DATA-SUS Santa 
Catarina 

• Ação: apoio aos municípios e às equipes de saúde 
para instalação e uso do e-SUS/Atenção Básica



1) Na Implantação do Sistema com 
visita e apoio direto para PEC e por 
meio de Helpdesk (das 13h às 18h):

 (48) 3212 1693
E-mail: esusab.sc@gmail.com

Skype: esus.telessaude.sc

2) No Uso do Sistema por meio 
de acesso restrito ao portal do 

Núcleo Telessaúde SC:
Webconferências regionais

Teleconsultoria

3) Recursos Audiovisuais para esclarecimento de dúvidas sobre a 
implantação do sistema e sobre o preenchimento das fichas:

• Foram elaboradas videoaulas sobre o e-SUS Atenção Básica e 
sobre o preenchimento das fichas para a Coleta de Dados 
Simplificada (CDS)

O apoio será realizado da seguinte forma:

mailto:esusab.sc@gmail.com
https://telemedicina.saude.sc.gov.br/rctm/




Apresentação Geral do e-SUS Atenção Básica
• Manual do Sistema com a Coleta de Dados Simplificada - CDS 

(versão 1.3.0) – orientações sobre o preenchimento das fichas 
(disponibilizado no portal do Ministério da Saúde)

Instalação e Funcionamento dos Softwares CDS 
e PEC do e-SUS na Atenção Básica.
• Manual de Uso do Sistema com o Prontuário Eletrônico do 

Cidadão - PEC (versão 1.3) (disponibilizado no portal do Ministério da Saúde)

https://www.youtube.com/watch?v=ubmZaSjinbg
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/manual_CDS_ESUS_1_3_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WtrbzIdPt6o
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus/manual_pec_1.3/index.php


Instalação do e-SUS



Instalação do e-SUS



Instalação do e-SUS



Instalação do e-SUS



Instalação do e-SUS



Instalação do e-SUS



Instalação e atualização do e-SUS

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php



Instalação e atualização do e-SUS

• Estão disponíveis para download as versões 1.3.0.7 do PEC e 1.3.07 do CDS.

• Tutorial para correção do erro do CDS 1.3.06:
Caso o CDS 1.3.06 esteja apresentando os erros abaixo, siga as instruções do 
documento
- CDS não gera lote;
- Após digitar as fichas e gerar os lotes, estas continuam abertas para edição.

• Já está disponível para download a versão 1.3.0 do e-SUS Atenção Domiciliar para 
Android.

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Tutorial_para_correcao_erro_CDS_1_3_06.pdf


Integração do e-SUS com 
sistemas próprios

• Integração do PEC com o e-SUS AB
• MS elaborou modelo inicial de integração que tem 

como base, o framework Apache Thrift considerado 
simples e de alta performance (usado em redes 
sociais).

• Existem sites sobre esse framework como, por 
exemplo, 
http://www.devmedia.com.br/integrando-apache-
camel-e-apache-thrift/26994

http://www.devmedia.com.br/integrando-apache-camel-e-apache-thrift/26994




Integração do e-SUS com 
sistemas próprios

Thrift Cidadão - Este Thrift permite integrar o PEC a outro sistema de 
informação migrando uma base de cadastro de cidadãos, minimizando o 
esforço de recadastramento e digitação. O cidadão é identificado pelo CNS 
ou CPF, sendo assim, os dados já existentes serão alterados com a nova 
importação quando for localizado o mesmo cidadão. Esta importação pode 
ser realizada em qualquer momento. 

Thrift RAS - Este Thrift é recomendado aos municípios que optarem na 
utilização de outros sistemas de informação e que desejam transmitir seus 
dados produzidos na Atenção Básica para o MS. A estrutura RAS (Registro 
de Atendimento Simplificado) é baseada em um conjunto mínimo de 
informações em saúde coletadas pelos Sistemas PEC e CDS e deverá ser 
adotada no processo de transmissão de dados do SISAB (Sistema de 
Informação em Saúde da Atenção Básica). 

Fonte: DAB/MS

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/aplicativos/thrift-cidadao-1.3.00_21102014.zip
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/aplicativos/thrift_esus_ab_1_3_00_04_11_2014.zip


Integração do e-SUS com 
sistemas próprios

• Toda documentação oficial bem como os instaladores 
estão disponíveis nos sites http://thrift.apache.org e 
http://thrift.apache.org/docs/install/.

• Thrift - Tabelas de referências
• Dicionário de dados dos arquivos Thrift

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php

http://thrift.apache.org/
http://thrift.apache.org/docs/install/
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/aplicativos/thrift-cidadao-1.3.00-tabelas-referencias.xlsx_21102014.zip
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/aplicativos/thrift_esus_ab_1_3_00_dicionario_de_dados_03_11_2014.zip


Problemas com internet local

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php?conteudo=conectividade



Problemas com internet local  
Plano Nacional de Banda Larga

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php?conteudo=conectividade

SOLICITANTES: 212
DESISTENTES: 5
ATENDIDOS: 160
100% DA SOLICITAÇÃO ATENDIDA: 80
ENTRE 99- 50% DAS SOLICITAÇÕES ATENDIDAS: 45



Algumas dúvidas

• FICHAS:
PREENCHIMENTO
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ENVIO DOS DADOS – SISTEMA PRÓPRIO



Algumas dúvidas

ENVIO 
DOS 
DADOS 



Algumas dúvidas

RELATÓRIOS



Algumas dúvidas

RELATÓRIOS



Algumas dúvidas

RELATÓRIOS



Algumas dúvidas
PERDA DE DADOS COM ATUALIZAÇÕES - BACKUP



Algumas dúvidas
BPA



Todos os esforços de reestruturação do 
sistema só serão completos e efetivos com 

o envolvimento dos gestores, dos 
profissionais de  saúde e dos trabalhadores 

do SUS na implantação, utilização e 
aprimoramento contínuo do SISAB e da 

estratégia e-SUS AB. 



Dúvidas sobre e-SUS podem ser 
encaminhadas via portal do Telessaúde SC. 

Solicite uma teleconsultoria

https://telessaude.sc.gov.br/
telessaude.sc@saude.sc.gov.br

(48) 3212 3505 

https://telessaude.sc.gov.br/



