
 

 

 

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE instituiu o Comitê Gestor da 

Estratégia e- Saúde, pela Resolução n. 5 de agosto/2016 instância máxima de gestão 

da e-Saúde no Brasil. Dentre suas competências destaca-se a de coordenar as ações 

de desenvolvimento de aplicações informatizadas no âmbito do Ministério da Saúde, 

que visem coletar informações dos processos de atenção à saúde, apoiar atividades 

administrativas de estabelecimentos de saúde e de fluxo na rede de atenção à saúde, 

garantindo maior resolutividade em um menor número de sistemas; 

Ocorre que há inúmeras pactuações ainda pendentes de implantação, gerando 

descompasso e impacto na finalidade dos sistemas de informação na gestão do SUS. 

• S-CODES – compromisso de disponibilizar o sistema em banco de dados de 

uso público; 

• eSUS-AB – versão homologada no início do ano, corrigindo diversos 

problemas da versão atual, ainda não disponível para os gestores; 

• eSUS Hospitalar – compromisso de disponibilizar o sistema em banco de 

dados de uso público; 

• CNES - pendências de correção de regras que impactam o financiamento do 

SUS das quais cadastro de profissionais do programa Mais Médicos ou de 

alteram a unidade de lotação durante uma competência do sistema. Ainda no 

CNES, a pendência no desenvolvimento previsto na Portaria 2022 de 2017, 

relativo à terminologia dos tipos de estabelecimentos, com impacto direto no 

processo de territorialização. 

• Conjunto Mínimo de Dados - compromisso de atender um Decreto s/n. de 29 

de novembro de 2017.  

• SISCAN – ainda pendente a finalização para atendimento das normas atuais. 

• SISREG e HORUS pendentes de aprimoramento da tecnologia que já não 

atende à demanda atual. 

 

 



 

 

• Sistema para atender o estabelecido na lei 13.685 quanto a notificação 

compulsória de agravos e eventos relacionados às neoplasias e inclusão na 

Declaração de Nascido Vivo da informação sobre anomalias ou malformações 

congênitas observadas. 

 

Proposta: 

O Comitê Gestor da Estratégia eSaúde deverá, sem prejuízo de demais competências: 

1. Submeter à CIT o cronograma de todas as iniciativas relativas ao desenvolvimento 

de aplicações informatizadas e implantação de ferramentas correlatas. 

2. Apresentar informes mensais acerca do andamento das ações dispostas nos 

cronogramas acima 

 

 

 

 

 

 


