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Desenvolvimento contínuo

Cada vez mais adequado às necessidades 
das equipes.

 

Fale conosco

Downloads, acesso ao sistema, informações    

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

Participe dos Fóruns e acesse materiais  

http://www.atencaobasica.org.br

Tire suas dúvidas sobre o sistema  

suporte.sistemas@datasus.gov.br                    Atenção Básica

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
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Classifi cação Internacional
de Atenção Primária (CIAP 2)

Consiste em um sistema de classifi cação de 
problemas – e não de doenças - que pode ser 
utilizada por todos os profi ssionais da Atenção 
Básica. Faz o melhor atendimento da incerteza, 
não substituindo o CID 10, que continua sendo 
importante indicador de morbi-mortalidade. 

Prontuário 
Eletrônico do

Cidadão

Coleta de Dados
Simplificada

O que é o e-SUS AB?

O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) 
é uma estratégia do Departamento de 
Atenção Básica para reestruturar o Sistema 
de Informação da Atenção Básica em 
nível nacional. Faz parte da estratégia de 
informatização do processo de trabalho e da 
qualifi cação da informação. Isso signifi ca ter 
o registro individualizado dos atendimentos 
de cada cidadão e a integração gradual de 
todos os sistemas na Atenção Básica.

O  e-SUS AB será utilizado pelos profi ssionais 
de saúde com foco no atendimento, e não 
mais no preenchimento de formulários.

Sistemas do e-SUS AB

Gestão do Cuidado

Funciona com ou sem 
conexão a internet

Sistema intutitivo e 
amigável

Registro Clínico Orientado 
por Problemas (RCOP): 
SOAP, Lista de Problemas, 
CIAP-2, Folha de Rosto, 
História Clínica.

Informações 
consolidadas ou 
individualizadas

Relatórios de 
saúde (equipe, 
coordenação da AB, 
gestões municipal, 
estadual e federal)

Conheça algumas funcionalidades iniciais do e-SUS AB: 

SOAP

O SOAP é um componente importante do RCOP. 
Sua utilização é baseada nos seguintes conceitos:

PROCEDIMENTOS
SINAIS/SINTOMAS
INFECÇÕES
NEOPLASIAS
TRAUMATISMOS
ANOMALIAS
OUTROS DIAGNÓSTICOS

Classificação 
Internacional 
de Atenção
Primária (CIAP 2)

Segunda Edição

Segunda Edição Segunda Edição Segunda

S (subjetivo):

O (Objetivo):

P (Plano):

A (Avaliação):

Registro da percepção do indivíduo em relação ao 
seu problema de saúde

Registro do exame físico e dos exames 
complementares do indivíduo

Descrição do plano de intervenção e cuidado.

Registro da avaliação do profi ssional em relação à 
demanda trazida, não necessariamente consistindo 
em um diagnóstico.

Com o novo sistema, a coleta 
de dados não é uma atividade 
a mais, ela passa a fazer parte 
da rotina.

Integração com Cadweb para 
individualização dos dados.

Situação, condição de moradia 
e núcleos familiares.

Registro individualizado das 
informações do cidadão.

O acolhimento e escuta qualifi-
cada,  realizada no momento em 

que o usuário chega ao serviço de saúde.

Registro de reuniões, atividade 
de educação em saúde, atendi-

mento em grupo e avaliação/procedimento 
coletivo.

Histórico dos atendimentos
do usuário.

Agenda do profi ssional e orga-
nização do encaminhamento in-
terno da UBS.

Observações e lembretes de apoio 
ao profi ssional na gestão do cuidado.

Geração de relatórios gerenciais 
no sistema e no Portal do Gestor, 

e de relatórios de apoio à gestão do cuidado.

Além das equipes da ESF, o e-SUS AB poderá ser utilizado 
pelos profissionais da AB das equipes tradicionais e:
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