Para mais informações, dúvidas e orientações, acesse o site
do e-SUS AB no Portal do Departamento de Atenção Básica
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php) ou
contate service desk do e-SUS AB, ligando para o Disque
Saúde 136 – opção 8 e em seguida opção 3, ou envie e-mail
para academiadasaude@saude.gov.br

Informativo sobre o Programa Academia da Saúde
no e-SUS AB

Brasília, fevereiro de 2014.

O Departamento de Atenção Básica (DAB)/Secretaria de Atenção
à Saúde (SAS)/Ministério da Saúde (MS) assumiu o compromisso de

A versão CDS 1.1, atualmente em vigor, já pode ser utilizada nos

reestruturação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB),

polos, pois contempla diversas ações previstas para o polo. Cabe

objetivando a melhora na qualidade da informação em Saúde e a

ressaltar a necessidade de se informar corretamente o código CNES

otimização do seu uso pelos gestores, profissionais de saúde e cidadãos.

da unidade, que nesse caso é o do polo.

A estratégia e-SUS Atenção Básica (AB) integra o novo Sistema
de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB) e conta com dois

Com relação ao Programa Academia da Saúde, deverá ser

sistemas de software: o sistema com Coleta de Dados Simplificada

utilizado o sistema com CDS, a partir do preenchimento manual das

(CDS) e sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que

Fichas de Atividade Coletiva, Individual e de Procedimentos e posterior

alimentam e atendem aos diversos cenários de informatização,

alimentação no sistema. A escolha da ficha dependerá das características

conectividade e equipes que atuam nas unidades de saúde da atenção

da atividade realizada.

básica.

Acesse

A importância da utilização da estratégia e-SUS AB nos
polos

do

Programa

Academia

da

Saúde

perpassa

a

o

manual

para

preenchimento

das

fichas

em

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/manual_cds.pdf
Nos

polos

que

tiverem

computadores,

mesmo

sem

obrigatoriedade do monitoramento e da avaliação do Programa

conectividade, o responsável pela digitação das fichas poderá fazê-la

versada na Portaria 2.684, de 08 de novembro de 2013, pois esses

diretamente no sistema ou poderá levar as fichas para o digitador na

procedimentos são essenciais para fornecer informações que

UBS ou Secretária de Saúde.

subsidiem os processos de qualificação das ações e da gestão e da
sustentabilidade de programas em saúde.
O Distrito Federal e os municípios deverão operacionalizar
a estratégia e-SUS AB até 10 de julho de 2014, conforme previsto

Para baixar o sistema com CDS, basta acessar o campo
“download”

no

sítio

eletrônico

do

e-SUS

AB:

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php?conteudo=download.
No

sítio

eletrônico

do

e-SUS

na Portaria nº 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013. Está prevista

(http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php)

para março de 2014 a disponibilização da versão 2.0 do e-SUS AB

encontrados vários materiais de apoio para auxiliar na compreensão da

(com versão PEC e CDS 2.0), a qual contemplará campos

estratégia e orientar na utilização dos sistemas.

específicos e mais ações do Programa Academia da Saúde bem
como seus relatórios operacionais.

também

podem

AB
ser

