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Recomendações do TelessaúdeRS/UFRGS e da SES-RS sobre
o processo de implantação do e-SUS AB

Atualmente, há um intenso processo de reestruturação dos sistemas de informação da
Atenção Básica (AB) em nível nacional. A partir de convênio celebrado com a Secretaria
de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul,  o TelessaúdeRS/UFRGS está apoiando o
processo de implantação do novo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção
Básica (SISAB) – cuja estratégia de operacionalização é o e-SUS AB, substituindo o
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) alimentado pelas nas equipes de
AB.
 
Conforme  PORTARIA  Nº  1.976,  DE  12  DE  SETEMBRO  DE  2014,  a  partir  da
competência  de  junho  de  2015 as  informações  deverão  ser  enviadas
obrigatoriamente para a base de dados do SISAB.  
 
Segundo o Art.5º desta portaria, devem enviar informações para o banco de dados do
SISAB todas as equipes de Atenção Básica, incluindo as equipes da Estratégia de Saúde
da Família,  as  equipes de Agentes Comunitários de Saúde,  as equipes dos Núcleos
Apoio à Saúde da Família, as equipes do Consultório na Rua, as equipes participantes
do  Programa  Saúde  na  Escola  e  do  Programa  Academia  da  Saúde,  salvo  aquelas
equipes de saúde com legislação específica. 

As equipes com profissionais médicos provenientes do Programa Mais Médicos para o
Brasil  (PMM) e/ou do Programa  de  Valorização  do  Profissional  da  Atenção  Básica
(PROVAB) devem observar os prazos estabelecidos na Portaria nº 256/GM/MS, de 19
de  fevereiro  de  2014.  Reiterando  que  estes  profissionais  tem  obrigatoriedade  de
alimentação do SISAB bem como suas respectivas equipes.

Reforçamos que todas as equipes dos municípios farão o envio de dados para o SISAB
diretamente do software e-SUS AB, através do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)
ou por meio das fichas de Coleta de Dados Simplificada (CDS). Já a alimentação do SIA
se dá a partir do arquivo gerado pela funcionalidade “EXPORTAR BPA”, acessada no
botão ADMINISTRAÇÃO do PEC, logado com perfil  de ADMINISTRADOR do sistema,
que gera um arquivo BPA-Mag. e este deve ser importado para sistema de alimentação
do mesmo. Lembrando que este arquivo refere-se somente a compilação de dados
pertinentes à produção ambulatorial da Atenção Básica. 

Esclarecemos que o principal motivo de possíveis falhas na geração do arquivo BPA no
e-SUS se deve a inconsistências na alimentação do CNES. Desta forma, sugere-se que
na ocorrência de problemas sejam revisados os dados cadastrais das UBS, das equipes



e profissionais  na  base  de  dados  do CNES e  seja  providenciado,  se  necessário,  as
devidas correções junto ao DATASUS/MS.

Sobre a tecnologia e o processo de envio de dados para o SISAB pelos  MUNICÍPIOS
QUE  FAZEM  USO  DE  SISTEMAS  PRIVADOS,  o  Ministério  da  saúde  disponibiliza  o
Manual  de  Exportação  -  API  Thrift. no  site  do  Departamento  de  Atenção  Básica
(DAB)/MS: http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php

Conforme estabelecido no site do DAB, o TelessaudeRS ressalta a necessidade de que
os municípios disponibilizem computadores com as configurações mínimas necessárias
para  viabilizar  a  utilização do sistema e-SUS AB PEC,  na  versão atual  1.3.09,   cujo
recomendado é : 

 Servidor para até 10 usuários, com Banco de Dados H2:
- Memória RAM - 4 GB / 8 GB
- Processador - 2,0 GHz / 2,0 GHz Dual core
- Disco Rígido – 20 GB / 50 GB

 Servidor para até 20 usuários, com Banco de dados H2:
- Memória RAM - 4 GB / 8 GB
- Processador - 2,0 GHz Dual Core / 3,0 GHz Quad Core
- Disco Rígido – 20 GB / 50 GB

  Servidor para até 40 usuários, com Banco de dados Oracle:
- Memória RAM - 8 GB / 16 GB 
- Processador - 2,0 GHz Dual Core/ 3,0 Ghz Quad Core
- Disco Rígido – 100 GB / 200 GB

 Servidor para até 150 usuários, com Banco de dados Oracle:
- Memória RAM - 16 GB / 32 GB 
- Processador - 2,0 GHz Quad Core/ 3,0 Ghz Quad Core
- Disco Rígido – 200 GB / 400 GB 

 Acima  de  150  usuários  é  mais  adequado  fazer  uma  avaliação  específica
considerando a forma de utilização do sistema e a quantidade de informação
que deverá ser armazenada e processada no servidor.

O  TelessaúdeRS  recomenda  que  sejam  realizados  backups  semanais  do  banco  de
dados do sistema e-SUS AB,  pasta DATABASE, com vistas  à prevenção de possíveis
perdas de dados por falhas no sistema operacional ou nos equipamentos.

Para medidas de comprovação de transmissão dos dados,  o TelessaudeRS também
recomenda que seja realizado mensalmente cópia da tela,  através  da função  print
screen,  do CONTROLE DE ENVIO DE FICHAS, localizado no botão  TRANSMISSÃO DE
DADOS, logado com perfil de ADMINISTRADOR do sistema.

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


Importante destacar  que o DAB/MS já vem realizando a suspensão de repasses de
recursos do PAB variável dos municípios que não estão enviando dados das equipes
para o SIAB ou SISAB por três ou mais meses consecutivos. Reforçando que a partir de
junho/2015  este  envio  obrigatoriamente  será  realizado  apenas  por  meio  do SISAB
através do software e-SUS-AB.

Para  aqueles  municípios  que  tiveram  suspensão  de  recursos  financeiros  do  PAB
variável por parte do DAB/MS, devem proceder o fluxo definido por meio da Portaria
MS  nº  2488/2011,  para  solicitar  o  crédito  retroativo:  "Da  solicitação  de  crédito
retroativo dos recursos referentes ao item D" página 96 e Anexo C página 103. Em caso
de dúvidas ou para demais esclarecimentos entrar em contato com a Coordenação
Estadual de Atenção Básica - CEAB/DAS/SES.

ATENÇÃO:  A ausência de envio de informações para o SIAB (última competência
maio  de  2015)  ou  para  SISAB,  por  três  competências  consecutivas,  ocasiona  a
suspensão  de  recursos  do  Bloco  da  Atenção  Básica  (PAB  Variável),  mais
especificamente  aqueles  que  estão  condicionados  à  implantação  de  estratégias  e
programas  prioritários,  como as  equipes  de Saúde  da Família,  Saúde  Bucal  e  ACS,
conforme definido na Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.488/GM/MS,
de 21 de outubro de 2011 e Portaria GM/MS nº 3.462 de novembro de 2010).

Para os municípios que estão enviando suas informações por meio do SISAB, é possível
consultar  as  produções  transmitidas  na  página  eletrônica  do  SISAB:
http://sisab.saude.gov.br/. Para acessar os relatórios, deve-se utilizar o login e senha
cadastrados  no  sistema  de  controle  de  uso,  na  página  eletrônica  do  e-SUS  AB:
http://dab.saude.gov.br/esus. 

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a equipe do 
TelessaúdeRS/UFRGS:
Telefone: (51) 3333-7025
E-mail: telessauders@ufrgs.br
Site: http://telessauders.ufrgs.br
Plataforma de Telessaúde: http://www.plataformatelessaude.ufrgs.br/

Para conhecer mais sobre o e-SUS acesse o 
link: http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php
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