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Informatiza APS

O Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o 
Conecte SUS. O programa tem por objetivo apoiar a informatização das unidades de 
saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. 

O Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção 
Primária à Saúde - Informatiza APS, foi instituído pela Portaria nº 2.983, de 11 de 
novembro de 2019, por meio da alteração das Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS 
e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45989-saude-sera-conectada-em-todo-brasil
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.983-de-11-de-novembro-de-2019-227652196
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.983-de-11-de-novembro-de-2019-227652196
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Adesão ao Informatiza APS

O gestor municipal deve aderir ao Informatiza APS no portal e-Gestor AB. Podem 
participar do programa as Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes de 
Atenção Primária (eAP) que forem consideradas informatizadas, ou seja, que fazem 
uso de sistema de prontuário eletrônico nos ambientes de atendimento direto ao 
cidadão, devidamente preenchido a cada atendimento e com envio adequado de 
dados ao Ministério da Saúde. Acesse aqui vídeo de como fazer a adesão.

Para que essas equipes possam receber custeio do programa Informatiza APS, é 
necessário que tenham enviado informações ao Ministério da Saúde provenientes 
de sistema de prontuário eletrônico em pelo menos uma das três competências 
anteriores à solicitação de adesão. A adesão se confirmará após publicação de 
portaria de homologação.

https://egestorab.saude.gov.br/
https://youtu.be/qNRAD9Gg-gM
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Parâmetros mínimos

O programa informatiza APS possui parâmetros mínimos de quantidade de 
consultas que serão estabelecidos anualmente, tendo como referência a eSF ou a 
eAP. Os parâmetros foram estabelecidos segundo tipologia do município e tipo de 
equipe. 

Os gestores municipais podem acompanhar como estão os envios das suas equipes 
no painel de Produção do município por categoria profissional - Prontuário 
Eletrônico e CDS , disponível no acesso restrito do e-Gestor, perfil Informatiza APS.

http://sisaps.saude.gov.br/informatizaaps/principal
http://sisaps.saude.gov.br/informatizaaps/principal
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Parâmetros mínimos
Parâmetros atuais conforme Nota técnica nº33/2020 CGIAP/DESF/SAPS/MS

Tipologia do município Quantitativo potencial de 
pessoas cadastradas por eSF Parâmetros informatiza APS out/2020 

em diante

Urbano 4000

nº consultas médicas mensais 96

nº consultas de enfermagem 
mensais 60

Intermediário adjacente 
e rural adjacente 2750

nº consultas médicas mensais 66

nº consultas de enfermagem 
mensais 42

Intermediário remoto e 
rural remoto 200

nº consultas médicas mensais 48

nº consultas de enfermagem 
mensais 30

eSF

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/SEI_25000_206789_2019_50.pdf


6

Parâmetros mínimos
Parâmetros atuais conforme Nota técnica nº33/2020 CGIAP/DESF/SAPS/MS

Tipologia do município Quantitativo potencial de 
pessoas cadastradas por eAP Parâmetros informatiza APS out/2020 

em diante

Urbano 2000

nº consultas médicas mensais 48

nº consultas de enfermagem 
mensais 30

Intermediário adjacente 
e rural adjacente 1375

nº consultas médicas mensais 33

nº consultas de enfermagem 
mensais 21

Intermediário remoto e 
rural remoto 1000

nº consultas médicas mensais 24

nº consultas de enfermagem 
mensais 15

eAP 20h

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/SEI_25000_206789_2019_50.pdf
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Parâmetros mínimos
Parâmetros atuais conforme Nota técnica nº33/2020 CGIAP/DESF/SAPS/MS

Tipologia do município Quantitativo potencial de 
pessoas cadastradas por eAP Parâmetros informatiza APS out/2020 

em diante

Urbano 3000

nº consultas médicas mensais 72

nº consultas de enfermagem 
mensais 45

Intermediário adjacente 
e rural adjacente 2063

nº consultas médicas mensais 49

nº consultas de enfermagem 
mensais 31

Intermediário remoto e 
rural remoto 1500

nº consultas médicas mensais 36

nº consultas de enfermagem 
mensais 22

eAP 30h

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/SEI_25000_206789_2019_50.pdf
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Suspensão do incentivo mensal

O Ministério da Saúde suspenderá a transferência do incentivo mensal nos 
seguintes casos:

● ausência do envio de dados, por meio de prontuário eletrônico, por três 
competências consecutivas;

● incorreção no cadastro da eSF ou eAP no SCNES;

● não alcance de parâmetros mínimos de envio dos dados (consultas médica e de 
enfermagem), por três competências consecutivas; ou

● não alcance de apenas um dos parâmetros mínimos (consultas médicas ou de 
enfermagem), por seis competências consecutivas.

A suspensão da transferência do incentivo mensal será mantida até a adequação 
das irregularidades identificadas.
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Suspensão do incentivo mensal

● Os dados deverão ser enviados regularmente até a data limite de envio de 
dados de cada mês para o SISAB por sistemas de prontuário eletrônico. Portaria 
nº 4 de 28 de janeiro de 2021. 

● Não haverá repasse retroativo, mesmo que os dados sejam enviados de 
maneira retroativa para corrigir erros passados. No entanto, essa correção pode 
evitar acúmulo de perda de dados para o cálculo de indicadores de outros 
programas do Ministério da Saúde e, por isso, não deve ser ignorada.

● É recomendado que se usem as versões mais recentes do PEC e-SUS APS, 
software disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ou por prontuário eletrônico 
próprio, seguindo o modelo LEDI atualizado.

Importante!

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4-de-28-de-janeiro-de-2021-301404483
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4-de-28-de-janeiro-de-2021-301404483
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Cancelamento da adesão

O cancelamento da participação do programa Informatiza APS ocorrerá nos 
seguintes casos:

● A equipe que tiver a participação homologada não enviar dados por sistema de 
prontuário eletrônico no período de seis meses consecutivos após a 
publicação da portaria de homologação. 

● A equipe ser suspensa durante seis competências consecutivas, por qualquer 
dos motivos apresentados no item de suspensão
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Como fazer o registro correto das 
consultas médicas e de enfermagem?
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Registro de consultas

Para os municípios que utilizam o PEC e-SUS APS são contabilizadas a 
consultas médicas e de enfermagem realizadas através do ícone “atender” com o 
registro dos campos obrigatórios do SOAP. 
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Campos 
obrigatórios de 

registro no 
SOAP!
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Importante!
Somente serão contabilizados os registros de consultas realizadas 
através do SOAP e enviados dentro do prazo.
Registros realizados por fichas CDS de atendimento individual não 
são contabilizados.  
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Como fazer o registro das consultas 
realizadas em um momento posterior 
ao que elas ocorreram?
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Registro tardio de consultas

Quando as consultas ocorrem fora da unidade de saúde 
ou quando, por algum motivo, não é possível registrar o 
atendimento no mesmo dia em que ele ocorreu, é 
possível utilizar a opção “registro tardio de 
atendimento”.

É possível registrar atendimentos de até sete dias 
anteriores, desde que não haja nenhum atendimento 
registrado posterior ao dia e horário do atendimento que 
se quer registrar tardiamente.
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Registro tardio de consultas
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Sistemas próprios

Informações importantes para equipes que utilizam sistemas próprios de 
prontuário eletrônico:

- Evitar fazer o envio das informações somente uma vez ao mês. Se não for 
possível o envio diário, procurar fazer semanalmente ou pelo menos 
quinzenalmente.

- Verificar com a empresa responsável pelo sistema qual a forma correta de 
registro para que o mesmo seja considerado como uma consulta médica ou de 
enfermagem.

- Verificar nos relatórios de validação do SISAB se a produção está sendo enviada e 
aprovada. 

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202108/24134303-relatorio-de-validacao-sisab.pdf
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Materiais sobre e-SUS disponíveis em: 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

