
Estratégia
e-SUS Atenção Básica

Feito pelo SUS, para o SUS!



Objetivos 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;

● Buscar a reestruturação nas formas de coleta, processamento, validação e uso de 

informações em saúde na AB

● Captar dados para subsidiar o financiamento e a adesão aos programas e estratégias da 

Atenção Básica (PAB, PMAQ, Programas específicos, PSE, SISVAN, etc.).



Visão Geral



e-SUS Atenção Básica

Sistema distribuído

- Prontuário Eletrônico do Cidadão 

(PEC)

- Coleta de Dados Simplificada (CDS)

- Aplicativos Móveis (Território, 

Atividade Coletiva, Atenção Domiciliar)

Base de dados Nacional

- Sistema de Informação em Saúde para 

a Atenção Básica - SISAB



Panorama nacional de implantação de
Prontuário Eletrônico na Atenção Básica

SISAB, Dezembro/2018
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Panorama nacional de implantação de 
Prontuário Eletrônico na Atenção Básica

Prontuário Eletrônico
3.918 Municípios

PEC e-SUS AB
2.770 Municípios



e-SUS Atenção Básica
Prontuário Eletrônico do 

Cidadão
Versão 3.1



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; e

● 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 auxiliam a continuidade do cuidado; e

● Garantir a segurança clínica do cidadão.



Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC
Funcionalidades básicas atuais

• Fluxo de atendimento na UBS
• Agenda do profissional
• Base de cidadãos (CNS IHE PIX/PDQ)
• Registro Clínico Orientado a Problemas 

(RCOP)
• Classificação Internacional da Atenção 

Primária (CIAP2)
• Lista de Problemas e Condições
• Histórico
• Antecedentes

• SOAP
• Atestados
• Solicitação de exames
• Prescrição de medicamentos
• Encaminhamentos

• Folha de Acompanhamento
• Pré-Natal
• Puericultura

• Odontograma digital
• Registro de Vacinação
• Agendamento Online
• Relatórios gerenciais e operacionais



Registro Clínico Orientado à Problemas/RCOP

1. Base de informações do cidadão

2. Folha de rosto com Lista de Problemas

3. Evolução com SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e 

Plano)

4. Folha de acompanhamento



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

e a Lista de Problemas / Condições



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)



Registro de Vacinação (v3.1)



Registro de Vacinação (v3.1)
Acompanhamento / Cartão de vacinação eletrônico PEC



Customização de grupos para 
solicitação de exames (v3.1)



Processo de Trabalho do ACS e ACE 
Informatizado



e-SUS AB Atividade Coletiva



Agendamento Online (v3.1)

Agendamento e notificação de consultas agendadas  



Evolução tecnológica do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão

•
•
•
•
•

•
•
•



Sugestões são bem vindas!

http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/pesquisaesusab/




