
Coordenação Estadual da Atenção Básica-Estratégia Saúde da Família/DAS/SES-RS

Informativo e-SUS AB

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 AB, faz referência ao
processo de informatização qualificada do SUS.

Com o objetivo de orientar as equipes que trabalham na APS/AB sobre como realizar a
instalação, atualização e uso em rede do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e-SUS AB, o
TelessaúdeRS/UFRGS desenvolveu tutoriais para impressão com orientações passo-a-passo
sobre estes procedimentos.

Os  tutoriais  podem ser  acessados  na  página  do  TelessaúdeRS/UFRGS.  Em cada
arquivo constam informações sobre todos os passos que precisam realizados para:

• Download do software
• Instalação e configurações de instalação
• Acesso ao PEC produção
• Controle de uso do e-SUS AB
• Backup do sistema e atualização do software
• Configurações necessárias para utilização do PEC em rede local

PARA ACESSAR OS TUTORIAIS:

https://www.ufrgs.br/telessauders

• Tutorial de Instalação do software e-SUS AB PEC - objetiva orientar a instalação do

software nos municípios e esclarecer algumas etapas de seu processo de instalação

para evitar falhas

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/tutorial_esus_instalacao_AB_PEC.pdf

• Tutorial  para  atualização  do sistema e-SUS AB PEC -  orienta  a  atualização  do

software  para  garantir  o  bom funcionamento  do  sistema e  melhorias  oriundas das

novas versões

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/tutorial_esus_atualizacao.pdf

• Tutorial para uso em rede do PEC Produção - esse tipo de configuração deve ser

utilizado para permitir o uso do sistema e-SUS AB em outros computadores da rede, e

deve ser feita no computador onde o sistema e-SUS AB será instalado (servidor)

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/tutorial_esus_para_uso_em_rede_do_P
EC.pdf
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Departamento de Atenção Básica/MS:

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

Consultar produções transmitidas:

Para  os  municípios  que  estão  enviando  suas  informações  por  meio  do  SISAB,  é
possível consultar as produções transmitidas na página http://sisab.saude.gov.br/

Alguns dados são públicos e outros poderão ser acessados por meio do login e senha
cadastrados no Sistema de Controle de Uso na página do e-SUS AB.

Uso do e-SUS nos diferentes cenários de informatização:

UBS sem internet

A UBS com ao menos um computador, tem infraestrutura para que a digitação das
fichas seja feita na própria unidade. Os dados digitados são enviados à SMS por arquivo ou por
conexão eventual,  por  exemplo,  modem discado ou 3G. Este  cenário  inicia  o  processo  de
descentralização  da  digitação  das  fichas  da  SMS  para  equipes  de  AB.  Permitindo  o
acompanhamento da digitação e qualidade das informações.

UBS com internet

Toda instalação PEC realiza a transmissão automática para o SISAB.
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UBS com internet limitada

Numa UBS com mais de um computador com conectividade parcial  ou contínua,  é
possível  utilizar  o  PEC  com  instalação off-line, por  meio  de  um  Servidor  Local,  e
complementarmente  usar  as  fichas  CDS  nos  pontos  da  unidade  onde  ainda  não  há
computador, como no processo de trabalho domiciliar dos ACS.

Obs.:
1.  Para envio dos dados registrados, o endereço eletrônico do Ministério da Saúde já está
previamente  configurado  no  e-SUS  AB  PEC.  Já  o  endereço  eletrônico  do  Centralizador
Estadual do RS, deverá ser configurado através do endereço cds.saude.rs.gov.br:80

2. As aplicações do programa e-SUS não estão disponíveis  para instalação em tablets  no
momento. Para instalação em notebooks, são necessários dados informados pelo gestor, bem
como  a  geração  de  uma  contra-chave  no  Sistema  de  Controle  de  uso  do  e-SUS
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/controleUsoEsus tudo isso para garantir  que é
uma instalação oficial. Portanto, o PEC não deve ser instalado em computadores particulares
ou no domicilio dos profissionais.

3. Perguntas Frequentes

Quando os dados do envio são apresentados no SISAB?
Os dados serão processados uma vez por mês, após o fechamento da competência do cnes,
(conforme  cronograma  disponível  em  http://cnes.datasus.gov.br/pages/acesso-
rapido/cronograma.jsp) e disponibilizados no SISAB após 5 dias.
Como acompanhar a produção feita?
Acesse  o site:  http://sisab.saude.gov.br/paginas/login.xhtml,  insira  as  credenciais  do  gestor
municipal  de  saúde  e  terá  acesso  ao  resumo de  envios  por  equipe,  total  de  dados
transmitidos por estabelecimento e o total de fichas transmitidas por competência.

Para  poder  acessar  os  relatórios  consolidados  com dados  da  produção da  equipe  é
preciso  entrar  no  perfil  de  algum  dos  profissionais  da  equipe,  preferencialmente  o  do
coordenador.
O número que é apresentado no relatório do SISAB, há discrepância de dados de um
sistema para outro (através dos relatórios). Gostaria de saber o motivo dessa diferença
de informações?
Os dados apresentados na aplicação neste momento não possuem validação local. Após o
envio para o servidor nacional os dados são validados na base do SISAB, portanto pode
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ocorrer diferença entre o número enviado e o apresentado no SISAB.
Não consigo acessar o SISAB, pois ao inserir seu login e sua senha é apresentado um
erro. Como proceder?
É necessário acessar com o CPF e senha do gestor cadastrado no controle de uso do e-SUS
AB.
Qual login e senha utilizado para acessar o portal: sisab.saude.gov.br ?
Para acessar o sisab: http://sisab.saude.gov.br; será necessário entrar com o CPF e senha do
gestor cadastrada no controle de uso do e-SUS AB, por meio do CNPJ e senha do FMS
(Fundo Municipal de Saúde) que recebe recursos do Ministério da Saúde (caso não saiba qual
o CNPJ recebe o referido recurso, o mesmo deverá entrar em contato com a DICON).
Onde  posso  verificar  relatórios  de  produção  referentes  ao  que  o  município  está
produzindo  por  competências  e  transmitindo  pelo  sistema  e-SUS  AB  para  a  base
nacional.
O próprio sistema PEC possui relatórios de produção onde poderá acompanhar a produção
que o município está realizando por competência, tais relatórios estão disponíveis apenas para
os  perfis  de  gestão  municipal  e  profissional  de  saúde  no  PEC.  Mas  também é  possível
visualizar  tais  informações  através  do  sistema  SISAB,  cujo  link  de  acesso  é:
sisab.saude.gov.br. Tal sistema é a nível de gestão e, com isso, os dados de acesso são os
mesmos utilizados pelo gestor do e-SUS no sistema de controle de uso do e-SUS AB (CPF e
senha).
Não consigo acesso ao SISAB, porém, já possui perfil de gestor municipal cadastrado
através do sistema de controle de uso.
A orientação é de acessar sistema de controle de uso com senha do FMS, selecionar “envia
senha” no local onde está seu nome e tentar realizar novo acesso.
O computador em que está instalado o PEC foi formatado e não foi  feito o backup,
gostaria de saber se a base nacional envia de volta as produções?
O sistema SISAB não possui esta funcionalidade no momento.

VÍDEOS

Webconferência e-SUS AB:
Ministério da Saúde - Comunidade de Práticas
https://www.youtube.com/watch?v=Vdd5Vh23K3Q

e-SUS AB: Atender (Método SOAP):
Canal TelessaúdeRS UFRGS
https://goo.gl/bljkof

e-SUS AB: Escuta Inicial:
Canal TelessaúdeRS UFRGS
https://goo.gl/Jv5SoG

CONTATOS

Fale Conosco Ministério da Saúde
DISQUE 136 (ou 0800-61-1997)
esusab@saude.gov.br     

Coordenação Estadual da Atenção Básica/ESF - SES/RS
(51)3288-5904/ 5905
atencaobasica-esf@saude.rs.gov.br

mailto:pmaq@saude.gov.br
https://goo.gl/Jv5SoG
https://goo.gl/bljkof
https://www.youtube.com/watch?v=Vdd5Vh23K3Q
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse9
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse9
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse8
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse8
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse6
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse6
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse6
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse5
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse4
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/faq/IndexFaq.xhtml#collapse4

	Webconferência e-SUS AB:
	Ministério da Saúde - Comunidade de Práticas
	https://www.youtube.com/watch?v=Vdd5Vh23K3Q
	e-SUS AB: Atender (Método SOAP):
	e-SUS AB: Escuta Inicial:

