
 
 

 

 

 

Erro http status 404 JBOSS. 

 

 
Normalmente quando o Servidor do PEC é desligado, reiniciado ou quando abri o e-SUS, aparecer o erro http status 404, do 

JBOSS, isso se dá porque além de todos os serviços que são necessários para o Windows funcionar, ainda tem os serviços do e- 

SUS PEC . 

 

1ª dica: Desativando e ativando o serviço “e-SUS-PEC JBOSS“: 
 

1- Se tentou abrir o e-SUS e apareceu o erro http status 404, minimize a janela do e-SUS, vá na barra de Pesquisa do 

Windows e digite a palavra “serviços“; 

2- Clique no item serviços do Windows que aparecerá (normalmente é a primeira opção) e a janela de serviços abrirá com 

uma lista enorme de coisas. 

3- Então, nessa lista, você vai procurar por “e-SUS-PEC JBOSS“, clique com o botão direito do mouse no “e-SUS-PEC 

JBOSS” e mande PARAR o serviço. Aguarde uns minutos e clique novamente com o botão direito e mande INICIAR. 

 
Abra novamente o PEC e-SUS que provavelmente ele abrirá sem o erro. 

 
OBS: Se quando você abrir a janela de serviços, o e-SUS-PEC JBOSS já estiver PARADO, você só precisa mandar iniciar e testar 

para ver se o e-sus vai funcionar. 

 

 

 
2ª dica: Ativando o “PostgreSQL“: 

 

Se tentou abrir o e-SUS e apareceu o erro http status 404, minimize a janela do e-SUS, 

 
1-  Na barra de Pesquisa do Windows e digite a palavra ” pgadmin“, depois clique em cima da opção pgadmin que tem um 

ícone de um elefante. 

2- Espere o programa abrir, e depois que o programa estiver aberto, do lado esquerdo vai ter uma opção chamada 

“PostgreSQL” que vai estar com um x vermelho. 

3- Clique duas vezes no “PostgreSQL“. Ele vai abrir uma janela pedindo uma senha. Digite a senha: esus (tudo minúsculo e 

junto mesmo), depois vai clicar em OK. 

 
Não há a necessidade de fazer mais nada, só precisa agora minimizar essa janela do programa e atualizar a janela do e-SUS para ver 

se vai funcionar. 

 
Dúvidas: nuceloesus@gmail.com – 71 3115 4162 
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