
Relatório da Oficina dos sistemas e-SUS AB, Cartão SUS, CMD e CNES  - 9 e 10 de novembro de 2017

Apresentação 

Governança da informação em saúde aliada às tecnologias da informação para ampliar a 

qualidade da atenção à saúde e a gestão dos recursos SUS - CONASEMS. 

A oficina teve foco nos sistemas considerados estruturantes e contou com representantes de 

diversos COSEMS, de diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde, e de municípios 

convidados. Os sistemas selecionados para debate tratam do Prontuário Eletrônico do Cidadão 

via eSUS-AB, Conjunto Mínimo de Dados (CMD), Cartão Nacional de Saúde  via sistema 

CADWEB e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde via SCNES. As atividades 

decorreram com apresentações dos técnicos da Secretaria Executiva, Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), Departamento de Monitoramento e Avaliação 

do SUS (DEMAS), Departamento de Atenção Básica (DAB) e da Coordenação Geral de Sistemas 

de Informação (CGSI) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), seguidas de debates e propostas 

de encaminhamento.  

A Oficina contou em sua abertura com o presidente do CONASEMS e Diretor Executivo da 

Confederação Nacional dos Municípios - CNM e ocorreu no período: 09 e 10/11/2017 (09:00 h 

às 18:00 h) na sede da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em Brasília (DF) com 

transmissão web via Skype.  

As atividades iniciadas com apresentação do documento de Estratégia de eSaúde, atualmente 

identificado como digiSUS foram permeadas pelo debate sobre o Projeto de Informatização 

das Unidades Básicas de Saúde decorrentes do lançamento em 08/11/17 de edital do 

Ministério da Saúde com o objetivo de viabilizar o prontuário eletrônico mediante a adesão de 

todos os municípios ao projeto até o final de 2018.   



 

 

 

O presente relatório registra os principais pontos abordados em cada tema que foi seguido de 

debate com identificação de ações necessárias a fim de ampliar a participação dos gestores 

municipais no estabelecimento e implantação de sistemas de informação re lativos à atenção a 

saúde pelo SUS. Os encaminhamentos acerca dos assuntos debatidos encontram-se 

enumerados em seção final desse relatório.  

Os produtos da oficina apontam para a necessidade de um plano de ação com execução 

coordenada pelo CONASEMS a fim de conectar os gestores municipais à Estratégia de Gestão 

da eSaúde do país, tendo a governança da informação em saúde aliada às tecnologias da 

informação para ampliar a qualidade da atenção à saúde e a gestão dos recursos SUS. 

Programa Da Oficina 

DIA 09 

Período Matutino 

09:00 - Apresentação da Estratégia e-Saúde para o Brasil – Claúdio Cavalcanti – (DEMAS) 

09:45 – Projeto de Informatização das Unidades Básicas de Saúde – Sylvio Guimarães Júnior 

(Secretaria Executiva) 

10:30 - Cadweb e o novo sistema de acesso – SGOP – Júlio César de Araújo (DATASUS)  

12:00 - Almoço 

Período Vespertino 

13:00 - Perspectivas de avanços relacionados ao desenvolvimento do e -SUS AB – Igor Gomes 

(DAB) 

16:30 - Encaminhamentos COSEMS e CONASEMS acerca dos assuntos debatidos 

DIA 10 

Período Matutino 

09:00 - Apresentações de municípios sobre e-SUS AB: Luciana Dias da Rosa (Blumenau SC) 

10:00 - Relatórios no e-SUS AB e SISAB - Dificuldades e perspectivas: Mara Costa (DAB) 

12:00 Almoço 

 



 

 

 

 

Período Vespertino 

13:00 - SCNES - Dificuldades da aplicação dos ditames da Portaria 1646 e a nova classificação 

de Tipos de Estabelecimentos  - Luanna Silva da Costa(CGSI) 

15:00 - Conjunto Mínimo de Dados CMD - Status e perspectivas – Fernanda Akemi (CGSI) 

16:30 - Encaminhamentos COSEMS e CONASEMS acerca dos assuntos debatidos – Plano de 

ação dos COSEMS e representantes para Grupo de Referência de cada Estado 

 

Estratégia e-Saúde para o Brasil - digiSUS 

O representante do MS contextualizou o tema informando que a informatização da saúde está 

na agenda de diversos países, sendo que alguns com implantação de soluções de e -Saúde já 

reportam ganhos financeiros e clínicos crescentes. O Brasil  tem intenção de aderir ao projeto 

OCDE para essa área e para tanto precisa avançar na governança dos dados e informações, 

com ênfase para as questões de sigilo das informações. O consenso de que a questão está sob 

responsabilidade do Comitê Gestor da Estratégia de e-Saúde veio acompanhado pela indicação 

para ampliar a transparência dos debates e a participação dos municípios no Comitê e na 

definição de prioridades.  

O SUS, via deliberação da CIT, além do Comitê Gestor, conta com um documento de Estratégia 

de e-Saúde para o Brasil que norteará a elaboração de um Plano Nacional de eSaúde, 

contendo o conjunto de ações que viabilizará o uso das tecnologias de informação na saúde, 

denominado digiSUS. Baseado em modelo internacional o digiSUS integrará toda a saúde, 

assim engloba as questões de governança e recursos organizacionais, padrõe s e 

interoperabilidade, infraestrutura e ainda as relativas aos recursos humanos.  

Destaques para a necessidade de financiamento contínuo, de formar os profissionais no uso da 

informação em saúde, reduzir a fragmentação dos atuais sistemas e atuar nos debates do 

marco legal que trata da privacidade dos dados de saúde dentre as questões que envolvem o 

digiSUS. 

 

 



 

 

 

Com o desenvolvimento do digiSUS serão disponibilizados ambientes de disseminação de 

informações para tomada de decisão e planejamento, com integração dos sistemas atuais 

(digiSUS Gestor),  informações para auxiliar os profissionais de saúde (digiSUS Profissional) 

fornecidas pelo próprio profissional e ambiente mobile com informações de saúde do cidadão 

(meu digiSUS). 

A política digiSUS é consoante com a política de Dados Abertos do país que traz orientações 

estratégicas e operacionais visando maior transparência das informações e a reutilização dos 

dados públicos pela sociedade civil. O MS conta com o CONASS e CONASEMS para a revisão e 

disseminação do Plano de Dados Abertos.   

 

Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde - PIUBS 

A apresentação do programa que objetiva informatizar toda a Atenção Básica, integrando os 

dados de cada cidadão em uma só plataforma visando ampliar a qualidade do atendimento e 

gestão dos recursos suscitou muitos questionamentos, em especial quanto ao financiamento e 

aspectos operacionais. O debate sobre o programa indicou a necessidade de monitoramento 

contínuo. 

Segundo o representante da Secretaria Executiva do MS, a meta é informatizar 100% das 

Unidades Básicas de Saúde até 2018, sendo previsto para a partir de 11 de dezembro o acesso 

do município ao Portal do MS para iniciar o processo. As empresas inscritas pelo edital 

passarão por avaliação do MS para serem de fato credenciadas. “No segundo momento, as 

propostas das empresas que cumprirem os pré-requisitos estarão disponíveis para escolha dos 

gestores. A escolha será feita sem que o município tenha acesso aos nomes dos fornecedores, 

mas sim a proposta que mais se adequar as necessidades do município”. Após ser escolhida 

pelo gestor local, a empresa tem sete dias para se apresentar presencialmente no município e 

realizar a primeira avaliação. “Depois disso, a empresa já estará autorizada a montar toda a 

estrutura, o MS fará os pagamentos mensais diretamente para essas empresas, arcando com 

50% do valor, os outros 50% serão descontados do PAB do município”.  

 

 

 



 

 

 

 

Destaque para a estratégia de cadastrar empresas nas cinco regiões do Brasil para oferecer as 

condições necessárias à implantação do PEC e envio de dados à base nacional.  

 

Apresentação e debate sobre os sistemas selecionados 

No decorrer da oficina foram apresentados os estágios atuais dos sistemas selecionados cujo 

debates resultaram nas propostas de encaminhamento s a seguir apresentadas.  

Os sistemas selecionados foram Cadastro Nacional de Saúde (Cadweb e o novo sistema de 

acesso – SGOP), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), Conjunto Mínimo 

de Dados (CMD), Prontuário Eletrônico de Saúde (e-SUS AB) incluindo os relatórios no e-SUS 

AB e SISAB. E ainda, disseminação da informação do e-SUS AB para monitoramento e avaliação 

e apresentação sobre e-SUS AB pelo município de Blumenau (SC).  

 

Encaminhamentos COSEMS e CONASEMS acerca dos assuntos debatidos na Oficina: 

1. Posicionar a tecnologia da informação (sistema) como meio de obter a informação em saúde 

como subsidio ao aprimoramento da qualidade da atenção à saúde e gestão dos recursos 

SUS. 

2. Elaborar um plano de ação dos COSEMS e CONASEMS visando integrar as atuais 

iniciativas num programa de melhoria das informações em saúde. 

3. Identificar o Grupo de Referência técnica de cada COSEMS com a finalidade de coordenar 

o apoio aos profissionais que atuam na área de informação em saúde e de tecnologias da 

informação e constituir uma rede de técnicos na gestão municipal do SUS. 

4. Avaliar a agenda das atuais instâncias de governança de informação em saúde nas esferas de 

gestão do SUS e da CIT, frente às atuais necessidades do profissional de saúde e do gestor 

SUS.  

5. Pautar nas instâncias de governança da informação do SUS a exigência de CPF para acesso 

ao CadSUS web quando a identificação SUS é CNS. 

6. Incluir nas instâncias de governança de informação em saúde – cronograma de 

aprimoramento dos sistemas – em desenvolvimento e planejadas, com a respectiva 

priorização. 

 

 



 

 

 

 

7. Mitigar os problemas dos gestores decorrentes de alterações do eSUS AB e de outros 

sistemas que impactam nos sistemas próprios ou terceirizados – necessário transparência 

durante a construção do aprimoramento e prazo para implantação. 

8. Conhecer o documento que trata de colocar o Brasil em patamar que possibilite comparar 

seus dados em saúde aos dos países da OCDE.  

9. Qualificar os profissionais de saúde para entender o uso da informação no aprimoramento 

do atendimento prestado pelo SUS. 

10.  Participar dos debates de projetos referentes ao acessos de informações em saúde que estão 

tramitando no congresso e que até o momento estão sendo pautados pelo mercado. 

11.  Assumir participação no desenvolvimento e implantação do ambiente eSUS profissional. 

Esclarecer a posição atual de desenvolvimento, responsável no MS, vínculo com o CNES e 

demais sistemas 

12.  Participar com MS na elaboração e disseminação do Plano de Dados Abertos disposto no 

Decreto nº 8.777 de 11 de maio de 2016 sob gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

13.  Solicitar ao Comitê Gestor da Estratégia de eSaúde um Plano de Interoperabilidade do PEC 

com os demais sistemas SUS. Com a interoperabilidade temos que nem sempre a integração 

será por expansão do PEC. A exemplo do Horus. Foram tantas as questões que torna-se 

pertinente documentar as demandas que estão em desenvolvimento, as que estão em 

“estudo” a serem validadas pelos gestores para depois definir a participação visando 

construção coletiva, 

14.  Implementar um Programa de Monitoramento da Informação em Saúde do SUS, iniciando 

com métricas para acompanhar:  

1. O Programa de Informatização da Unidades Básicas, em especial a avaliação das 

empresas e o movimento de adesão dos municípios.  

2. O empoderamento do paciente/usuário pelo acesso ao e+Saúde, tendo por 

meta/referência o acesso da população do município. 

3. A atribuição do Cartão Nacional de Saúde identificado como “master” tendo por 

meta/referência a população do município.  

 

 

 



 

 

 

 

4. A implementação do gestor do CNS (cadsus web) – ter profissional cadastrado no 

CNES, 80% de qualidade cadastral, email cadastrado e email validado. 

5. A funcionalidade de rastreabilidade do acesso a dados de saúde por 

Estabelecimento(CNES), profissional (CNS) e computador (IP, sistema 

operacional, browser...).  

6. Os marcadores de qualidade do dado que está sendo coletado. Divulgação dos 

critérios mínimos para inclusão do dado na base nacional, com a respectiva 

orientação de correção, e dos critérios de análise da qualidade do dado constante na 

base nacional. Construção, ou validação, conjunta dos marcadores de consistências 

– profissional da atenção à saúde, da informação e da tecnologia da informação. 

7. A eficácia e movimento dos canais destinados a dirimir dúvidas sobre os sistemas. 

“PEC sem dúvidas” e outros que estão disponíveis. 

8. A relação do CNES com realidade municipal. A não ser que o processo de trabalho 

do gestor esteja fora das regras do SUS, todas os contratos de serviços de saúde 

devem ser identificados no CNES. Exemplo divisão da carga horária em mais de 

uma unidade. Caso também do posto de coleta no hospital, das parteiras (situação 

de Blumenau) 

15.  Divulgar o projeto Proadi SUS – Sírio Libanês referente à ontologia de medicamentos a ser 

incorporada no PEC prescrição visando debater o projeto em andamento para criar ambiente 

de implantação.  

16.  Divulgar o guia de Boas práticas de prescrição – tradução adaptada do utilizado no NHS 

visando debater o projeto em andamento para criar ambiente de implantação.  

17.  Divulgar os protocolos clínicos cujas diretrizes foram incorporadas pelo PEC (eSUS AB), 

se possível relacionando os itens do protocolo ao item no PEC. 

18.  Apresentar o projeto de agregar ferramentas preditivas ao PEC – sendo tratada com equipe 

da Holanda – abrir para acompanhamento dos gestores e validação da prioridade. 

19.  Identificar representantes de municípios para participar da construção coletiva sumário da 

alta materna, e sumário do pré-natal no âmbito do SUS – considerando as discussões no 

âmbito da ABNT.  

 

 



 

 

 

 

20.  Avaliar a pertinência de validação do PEC pelos Conselhos do Exercício Profissional de 

todos os profissionais de saúde, face à questão relatada sobre o COREN obrigar ou não ao 

enfermeiro a registrar os procedimentos de enfermagem no prontuário em papel. Estratégia 

para qualificar os dados e uso das informações na melhoria da Atenção Básica. 

21.  Patrocinar o debate sobre o papel do PEC na saúde coletiva, considerando ser o gestor SUS 

responsável pelo individual e pelo coletivo. 

22.  Dispor acesso aos técnicos dos municípios aos dados coletados pelo município 

independente da disponibilização de ambientes de Data Warehouse, onde os dados são 

previamente organizados para gerar informação.  O acesso aos dados brutos visa atender 

necessidades específicas da unidade de saúde, do gestor além do monitoramento da 

qualidade do dado. 

23.  Acordar com áreas técnicas do MS o conhecimento e análise prévia de Notas técnicas a 

serem publicadas – exemplo com a área técnica da mulher que teve nota técnica publicada 

por engano. 

24.  Organizar uma proposta de capacitação dos profissionais em informação na gestão da 

atenção básica e em informática, como suporte à informatização das unidades, baseadas nas 

experiências dos COSEMS/municípios a exemplo da proposta COSEMS SP. 

25.  Esclarecer e divulgar o papel da esfera estadual no aprimoramento e monitoramento dos 

sistemas de informações. MS levantar as iniciativas das SES. 

26.  Divulgar a lista dos mais de 60 sistemas que utilizam o CNES. Estratégia para ampliar a 

compreensão da importância do cadastro pelos profissionais do estabelecimento e fomentar 

a qualificação dos dados 

27.  Divulgar o fluxo de governança – de aprimoramentos dos sistemas de informação do SUS, 

com clara identificação das instâncias deliberativas e das técnicas consultivas.  

28.  Divulgar os critérios e resultados do monitoramento da completude e qualidade dos dados 

do CNES. 

29.  Identificar o Comitê CNES, o Comitê CMD e outros relacionados ao estabelecimento e 

aprimoramento das tecnologias da informação na estrutura de governança.  

 

 

 



 

 

 

 

30.  Rever o fluxo de publicar uma portaria com nova versão sem que o sistema esteja pronto 

para uso. A versão para atualização das terminologias CNES tem prazo de implantação de 6 

meses após a liberação do sistema, mas não há previsão de liberação do sistema. Essa 

sistemática tira impulso da implantação. 

31.  Identificar e divulgar a atuação da vigilância sanitária no cadastramento e atualização do 

CNES 

32.  Rever o posicionamento da gestão CNES ser desvinculada do uso do CNES – ser utilizado 

para suspender repasse de recursos. 

33.  CNES e PNAB – mais uma situação em que o sistema não acompanha a norma, tirando 

impulso de implantação. Parece-me que a publicação da norma é a forma de avisar que 

haverá mudanças. Esse aviso poderia ocorrer durante a construção do aprimoramento. 

34.  Disponibilizar a terminologia de mensagens de retorno dos erros do sistema CNES com a 

respectiva orientação de correção. Essa solicitação é válida para todos os sistemas. Nenhum 

envio de dados pode ser implantado sem esse componente. 

35.  Debater com os municípios as regras novas do CMD – visando identificar inclusões de 

regras decorrentes da tecnologia utilizada com possível impacto no contrato do prestador de 

serviços efetuado pelo gestor.  

 

Encaminhamento para avaliar o uso da informação 

36.  Debater e medir a melhoria do processo de atenção à saúde proporcionado pelo PEC. 

Poderia ser medido pelo resultado da atenção. Qual a expectativa com melhoria do processo 

de atenção à saúde proporcionado pelo PEC? Exemplo: Reduz reinternações por 

determinada patologia? 

 

Participantes 

Alcir Paiva de Andrade (COSEMS - PB- João Pessoa) 

Alessandro Chagas (CONASEMS- Brasília) 
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Diogo Demarchi Silva (COSEMS - SC- Florianópolis) 

Eugenio Santos Pereira (COSEMS - GO- Brasília) 

José Sueldo Guedes Queiroz (COSEMS - RN- Natal) 

Julio Cesar de Araujo (Datasus- Brasilia)  

Luci Scheffer (COSEMS - GO- Brasília) 

Luciana Dias da Rosa (Município- Blumenau) 
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Marema Patrício (CONASEMS) 

Maria Goretti de Pereira  (COSEMS - PI- Teresina) 

Mennachen Sylver (COSEMS - AP- Amapá) 
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Morgana Thereza G Oliveira (COSEMS - AL- Maceió) 

Nilo Brêtas Júnior (CONASEMS) 

Paulo Chagas (COSEMS - GO- Brasília) 

Raimundo Tiago Lima Pires (COSEMS - GO- Aparecida de Goiania) 

Rosangela Treicel Saens Surita (COSEMS - PR- Maringá) 
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Thaiana Melo (COSEMS - AC- Cruzeiro do Sul) 
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