Programa de Formação de Agentes para Sustentabilidade do Software Público Brasileiro

Levantamento de Informações sobre a solução e-SUS

1. Objetivo da solução
O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para
reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada com a
proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da
Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a
qualidade no atendimento à população. A estratégia e-SUS, faz referência ao processo de
informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico
2. Principais Funcionalidades
◦ Prontuário Eletrônico do Cidadão (e-SUS AB PEC) para fazer gestão do cadastro dos indivíduos
no território, organizar a agenda dos profissionais da AB, realizar acolhimento à demanda
espontânea, atendimento individual e registro de atividades coletivas e inclui os seguintes módulos:
◦ Atendimento Individual: contempla o controle de lista de atendimento (fluxo do usuário na
unidade), acolhimento à demanda espontânea (inserção na lista de atendimento e escuta inicial),
prontuário eletrônico (Folha de Rosto, Soap, Lista de Problemas), entre outras funcionalidades.
◦ Cidadão: permite o cadastro do cidadão e a integração com o CadSUS.
◦ Agenda: configura a agenda dos profissionais, marcação de consulta, controle de chegada e
controle de faltosos da agenda.
◦ Relatórios: contempla a geração de relatórios de avaliação do cadastro, situação de saúde e
atendimentos e outras atividades das equipes de AB.
◦ Administração: permite o cadastro geral e a configuração do sistema, cadastro da unidade,
cadastro do profissional (usuário do sistema), controle de perfil do usuário, importação dos dados
do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), exportação do Boletim de
Procedimentos Ambulatoriais (BPA), entre outros.
◦ Coleta de Dados Simplificada (e-SUS AB CDS), para fazer registro integrado e simplificado
através de fichas de cadastro do domicílio e dos usuários, de atendimento individual, de
atendimento odontológico, de atividades coletivas, de procedimentos e de visita domiciliar, ou seja,
as informações que compõem o novo Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica
(SISAB).
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3. Público Alvo
Profissionais das equipes de AB, dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (Nasf), do Consultório
na Rua (CnR) e da Atenção Domiciliar (AD).
4. Legislação Associada
Portaria nº 1.976, de 12 setembro de 2014
Portaria nº 14, de 07 janeiro de 2014
Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013
Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011
Portaria nº 2.073, de 31 de agosto de 2011
5. Metodologia Relacionada
Metodologia MGP(Metodologia de gerenciamento de projetos), A metodologia tem como base as
melhores práticas de gerenciamento de projetos previstas pelo Project Management Institute (PMI),
que estão entre os padrões corporativos de maior aceitação na atualidade.

