
e-SUS
Atenção Básica



Objetivo da Estratégia

▪ Promover o avanço tecnológico dos sistemas de informação
utilizados na captação de dados da Atenção Básica (AB);

▪ Monitorar e Avaliar as ações da AB no país;

▪ Aprimorar as ferramentas utilizadas por trabalhadores e
gestores nas ações de cuidado e gestão na AB;

▪ Promover a integração e a interoperabilidade com outros
sistemas de informação em saúde geridos pelo MS;

▪ Buscar a reestruturação nas formas de coleta, processamento,
validação e uso de informações em saúde na AB

▪ Ser o sistema de financiamento e de adesão aos programas e
estratégias da Atenção Básica (PAB, PMAQ, Programas específicos,PSE,
SISVAN, etc..).



A Estratégia e-SUS AB
Reestruturação nas formas de coleta,
processamento, validação e uso de

informações em saúde na AB

Prontuário Eletrônico
do Cidadão - PEC
Uso em cenários com
nível de informatização
médio a alto

Coleta de Dados
Simplificada -
CDS
Uso em cenários sem
informatização ou
com nível mínimo

Sistema de Informação em Saúde para
a Atenção Básica - SISAB
Base de dados oficial do MS/DAB

e-SUS AD e-SUS AB Território



Adequação de fluxos
organizativos nas UBS

● Ordenação nos processos de
acesso a serviços da UBS

● Indução à prática do acolhimento
às demandas dos cidadãos

● Organização e compartilhamento
de agendas e atividades da equipe

● Otimização e ampliação do acesso
ao serviço de atenção básica



Incorporação de inteligência
clínica

● Priorização de um fluxo de raciocínio clínico na interface com
o profissional de saúde

● Incorporação dos protocolos clínicos da atenção básica

● Oferta de ferramentas de gestão do cuidado que façam sentido para
a prática profissional

● Funcionalidades que auxiliem a continuidade do cuidado, mesmo que,
num primeiro momento, seja restrito apenas à unidade básica de saúde

● Garantir a segurança clínica do cidadão



Até onde já
Conseguimos Chegar



Folha de Rosto

• Escuta inicial (Acolhimento)

• Últimos contatos

• Lista de problemas

• Alergias e Reações Adversas

• Medicamentos ativos

• Lembretes.



SOAP: Subjetivo e Objetivo



SOAP: Avaliação e Plano



Lista de Problemas



Acompanhamento: Pré-natal
Cuidado Pré-natal vinculado à Avaliação (SOAP)

e a Lista de Problemas / Condições



Acompanhamento: Puericultura
Crescimento e Desenvolvimento da criança

vinculado à Avaliação (SOAP)



Adoção de Padrões de Interface
Prescrição de Medicamentos



Processo de Trabalho do
ACS e ACE Informatizado



Relatórios



Relatórios de Produção



Relatórios de Produção



Engajamento do cidadão sobre o
seu cuidado



Versão 3.0 do e-SUS AB
Novidades e Melhorias



Novidades e principais
melhorias

• Novidades
– Comunicado aos usuários de agendamento de

atendimento no meuDigisus (PEC)
– Registro de vacinação (PEC e CDS)

• Melhorias
– Adequação na solicitação de exames de alto custo

para o padrão APAC
– Desenvolvimento da listagem de solicitações de

exames
– Desenvolvimento da adição de solicitações de

exames
– Impressão de solicitações de exame



Registro de
Vacinação

Prontuário
Eletrônico do
Cidadão



Registro de Vacinação
Prontuário Eletrônico do Cidadão (Fase 1)

Histórico



Relatório de Vacinação



Sincronização com
Servidor de Agenda Online


