
Reflexões sobre o e-SUS APS na 
RNDS: ações da ESD na APS
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Saúde Digital

Uso de recursos de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC)
para produzir e disponibilizar
informações confiáveis, sobre o
estado de saúde para quem precisa,
no momento que precisa.“

“



Princípios e diretrizes norteadores de TIC em todo o sistema de saúde brasileiro (Portaria nº 
1.768/GM/MS/2021).

Instrumento de planejamento para as ações nacionais de Saúde Digital e diretriz para as 
ações das demais esferas (Portaria nº 3.632/GM/MS/2020).

Programa com o objetivo de materializar a ESD (Portaria nº 1.434/GM/MS/2020).

- Programa com o objetivo de apoiar a informatização das unidades de saúde e a 
qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país (Portaria nº 
2.983/GM/MS/2019).
- Estratégia para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível 
nacional (Portaria nº 1.412/GM/MS/2013).

Sistema de informação nacional que consolida os dados da APS no país.

Modelo de registro de informações e prontuário eletrônico para a APS.
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PNIIS

ESD

Conecte SUS

Informatiza APS e 
Estratégia e-SUS APS

Sisab

e-SUS APS
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Programa
Informatiza APS
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Recurso de custeio com o objetivo de 
apoiar a informatização das eSF e eAP do 
país para qualificar os dados produzidos 

na Atenção Primária à Saúde.

Adaptado da Port. nº 2.983/GM/MS/2019
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Informatizaçã
o

Adoção de prontuário eletrônico 
pela equipe:

• Mesmo que a UBS não possua 
internet.

• Utilizando e-SUS APS ou outro 
sistema próprio ou terceiro 
adotado pelo município, desde 
que integrado à Estratégia e-SUS 
APS.
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Informatização com 
o PEC do e-SUS APS

• Gratuito, simples, fácil e intuitivo.

• Dados gerados são 100% compatíveis com as 
políticas.

• Não necessita de internet.

• Integrado com CNES, CadSUS, Hórus, RNDS e 
gov.br.

• Pode ser utilizado em ambulatórios 
especializados** e serviços de vacinação fora 
da APS.

* Não gera registros de produção ambulatorial especializada (BPA / APAC / RAAS).



R$ 1.700,00

Financiamento
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Urbano e
Intermediário 

Adjacente

R$ 2.300,00

Intermediário Remoto 
e Rural Adjacente

R$ 2.000,00

Valores referentes às eSF

eAP 20h = 50% do valor da eSF

eAP 30h = 75% do valor da eSF

Rural Remoto



Acesso à RNDS pelo e-SUS 
APS
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REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE - RNDS

Art. 254- (...) plataforma nacional voltada à integração e à interoperabilidade de
informações em saúde entre estabelecimentos de saúde públicos e privados e
órgãos de gestão em saúde dos entes federativos, para garantir o acesso à informação
em saúde necessário à continuidade do cuidado do cidadão.

Portaria GM/MS nº 1.434, de 28 de maio de 2020

“ “
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Acesso pelo PEC e-SUS APS

1. Versão 4.0 ou mais recente;
2. Possuir conexão com a internet;
3. Ter um Certificado Digital do tipo A1, da cadeia ICP-Brasil ou gerar

a contra-chave de instalação do PEC e-SUS APS e obter um
certificado fornecido pelo Ministério da Saúde;

4. Profissional de saúde possuir:
a) cadastro ativo no CNES;
b) conta no gov.br com selo ouro; e
c) registro ativo no respectivo conselho de classe.

5. Município deve realizar:
a) credenciamento no Portal de Serviços do Datasus;
b) importar o certificado e configurar o acesso no e-SUS APS.
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e-SUS APS: o que vem por 
aí?
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Novo 
framework
Remodelado para ficar mais clean, 
elegante e totalmente livre de 
licenças comerciais.

Tecnologia desenvolvida no país 
sendo exportada para o mundo.
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Feito pelo SUS

para o SUS



“
“
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• Unificação de bases para centralizar
instalações.

• Assinatura eletrônica do prontuário.
• Relatórios de busca ativa.
• Novas integrações com a RNDS.
• Registros para especialidades.

Em desenvolvimento



e-SUS APS, Sisab e RNDS: o 
que vem por aí?
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• Migração emergencial do Sisab.

• Nova arquitetura do “Centralizador 
Nacional e Sisab”:
• Substituição do Centralizador Nacional pela RNDS.

• Validações em tempo real.

• Processamento de dados em nuvem.

• Novo mundo de disseminação da informação.

“ “
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O que precisamos 
melhorar?
• Capacitações para adoção do PEC e 

informatização de ES.

• Interação mais direta com os municípios e 
usuários.

• Ferramenta para “BI” com dados locais.

• Simplificar o processo de integração com a RNDS.

• Permitir visualizar os dados da RNDS direto no 
PEC.

• Alertas para a equipe a partir de “eventos 
sentinela” na RNDS.




