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As novas equipes de saúde bucal desmembradas conforme PORTARIA 99 de fevereiro vão 

receber o Informatiza APS? 

 

No momento as equipes de saúde bucal não estão previstas na portaria que regulamenta o 

custeio do Informatiza APS 

 

Quando a equipe ficar incompleta ela perderá o recurso daquele período? 

 

O informatiza APS prevê suspensão do recurso de custeio à equipe de acordo com as regras 

determinadas no plano de monitoramento anual. Em 2020 a nota técnica nº 4/2020-

CGIAP/DESF/SAPS/MS 

(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/SEI_MS_0013177089_nota_tecni

ca.pdf) prevê que caso a equipe não atinja os parâmetros mínimos durante seis meses 

consecutivos de um dos profissionais (médico ou enfermeiro) pode ter suspensão do recurso 

do programa. Caso a equipe não atinja os parâmetros das duas categorias profissionais 

(médico e enfermeiro), a suspensão acontece após 3 meses consecutivos.  Caso a equipe fique 

por seis meses suspensa pode ter sua adesão ao programa cancelada.  

 

Como fica a questão da falta de qualificação dos Agentes comunitários de saúde para a 

manutenção do e-sus? 

 

O Ministério da Saúde pretende disponibilizar curso EAD para melhora dos registros de 

informações e qualificação dos profissionais da Atenção Básica. A previsão é de início ainda 

em 2020. Existe, também, curso sobre saúde digital em andamento (gratuito) que pode ser 

feito por qualquer categoria profissional, aproveitem! 

https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-para-participar-do-programa-educacional-

em-saude-digital/ 

 

Vão propor uma modificação da PNIIS ? 

 

Sim, a PNIIS está sendo atualizada à luz das definições mais recentes acerca da Saúde 

Digital, IoT, LAI, LGPD, GDPR etc. eEstá em discussão no âmbito tripartite e junto ao 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

Está havendo uma demora em publicarem novas unidades que fizeram adesão, gostaria 

de saber se isso tem previsão para financiamento das novas unidades que fizeram a 

solicitação? 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/SEI_MS_0013177089_nota_tecnica.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/SEI_MS_0013177089_nota_tecnica.pdf
https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-para-participar-do-programa-educacional-em-saude-digital/
https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-para-participar-do-programa-educacional-em-saude-digital/


 

Novas habilitações dependem de orçamento para publicação. Atualmente são mais de 27 

mil equipes custeadas e o CONASEMS negocia junto ao Ministério da Saúde novas 

publicações de portarias liberando custeio aos municípios. 

 

Boa tarde! Eu gostaria de ter informações à respeito se os municípios que não foram 

contemplados entre estas 1000 unidades terão oportunidades de serem contemplados no 

projeto Conectividade de UBS? 

 

O levantamento das unidades para o Projeto de Conectividade foi feito considerando se as 

equipes alocadas nestas unidades já faziam ou não envio ao Ministério da Saúde por 

prontuário eletrônico. Caso seu município já faça envio por prontuário eletrônico, pode 

ser feita a solicitação de adesão ao programa Informatiza APS para receber o recurso para 

ajudar no custeio da manutenção do serviço, incluindo conectividade. 

O projeto de conectividade de UBS está em andamento e as informações serão sempre 

atualizadas no portal do CONASEMS. Ademais, os municípios devem procurar os COSEMS e 

os apoiadores descentralizados dos COSEMS para obter maior detalhamento de situações 

específicas de seu município. 

 

Onde encontra-se a lista dessas unidades para verificar quem foi contempladas? 

https://www.conasems.org.br/governo-federal-vai-garantir-conectividade-em-mais-de-

16-mil-unidades-de-saude/ 

https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps/conectividade 

https://datasus.saude.gov.br/unidades-de-saude-familiar-de-todo-o-pais-terao-acesso-

a-internet/ 

https://www.rnp.br/sistema-rnp/fornecedores/chamada 

 

 

Quem tem PEC vai precisar fazer esse CONECTE? 

 

Os municípios que utilizam e-SUS AB (PEC) serão automaticamente conectados a RNDS 

(Conecte SUS) pelo Ministério da Saúde. Isso se dará a partir de nova versão do sistema que 

será disponibilizada para os municípios e amplamente divulgada. O município ainda terá que 

realizar algumas configurações no PEC e as equipes precisam estar conectado com a 

internet.  

 

Como vamos saber quando os links chegarão nas nossas UBS? 

É necessário comunicar, em caráter de urgência, a  indicação da pessoa responsável na 

secretaria, a qual acompanhará todo o processo de conexão das unidades por meio de um 

questionário on-line no endereço: 

https://bit.ly/ContatoConectividadeUSF. 

https://www.conasems.org.br/governo-federal-vai-garantir-conectividade-em-mais-de-16-mil-unidades-de-saude/
https://www.conasems.org.br/governo-federal-vai-garantir-conectividade-em-mais-de-16-mil-unidades-de-saude/
https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps/conectividade
https://datasus.saude.gov.br/unidades-de-saude-familiar-de-todo-o-pais-terao-acesso-a-internet/
https://datasus.saude.gov.br/unidades-de-saude-familiar-de-todo-o-pais-terao-acesso-a-internet/
https://www.rnp.br/sistema-rnp/fornecedores/chamada
https://bit.ly/ContatoConectividadeUSF


 

Como atender no PEC com apenas um ponto de Internet? 

 

As informações para organização do PEC e suas topologias estão disponiveis em: 

http://aps.saude.gov.br/ape/esus 

 

O que fazer quando a empresa contemplada diz que o município contemplado não tem 

conexão suficiente para instalação da Internet? 

 

Quaisquer imprevistos na operacionalização junto as empresas devem ser formalizados, 

pelo município beneficiado, a RNP pelo email: conexao-usf@rnp.br 

 

As Equipes de Atenção Primária intituladas convencional não serão contempladas pelo 

programa? 

 

Com relação ao Informatiza APS as mesmas já podem solicitar o custeio quando forem 

informatizadas. Com relação a Conectividade de UBS existem negociações neste sentido 

em andamento e a tendência é de contemplação em breve. 

Gostaria de saber se o e-Sus VE está interligado a RNDS, ou preciso inserir as informações 

dos testes de covid de outra maneira. 

 

O e-SUS Notifica é parte da RNDS e os resultados de exames de COVID-19 enviados pelos 

laboratórios nos seus sistemas próprios ou digitados no GAL ainda em agosto estarão 

automatizados no sistema, de forma que, ao ser recebido o resultado de exame de uma 

pessoa que possua notificação de caso no e-SUS Notifica, o resultado será inserido 

automaticamente ou, quando for recebido um resultado de exame que não possua uma 

notificação preenchida, ela será gerada automaticamente.   

 

Com a versão 4.0 do e-SUS-AB (PEC) os estados vão ter acesso ao módulo RELATÓRIOS 

do PEC de todos os municípios do seu Estado. 

 

Todas as Secretarias de Estado da Saúde receberam pedido de indicação de URL do 

servidor estadual para automatização do envio a partir da versão 4.0 do e-SUS AB (PEC). A 

partir da disponibilização do sistema com a URL estadual, os estados que tiverem a 

instalação do PEC e-SUS APS estadual, receberão as informações dos municípios que 

estiverem com versão do PEC atualizada. 

 

Qual o criterio para ser UBS elegível para o programa. Como esta sendo esta escolha? 

 

http://aps.saude.gov.br/ape/esus


Foram elencadas 16.202 que no primeiro semestre de 2020 não possuíam envio de dados 

via sistema de prontuário eletrônico, seja ele Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC e-SUS 

APS ou por intermédio de sistemas terceirizados ou próprios do municípios 

 

 

O CMD foi substituído pelo RNDS, ou são coisas diferentes?? 

 

Não. O Conjunto Mínimo de Dados- CMD faz parte da concepção e das informações a 

serem disponibilizadas na RNDS. 

 

Para o município que quer substituir o PEC sistema próprio para o PEC ESUS existe 

algum suporte mais efetivo? 

 

O Ministério da Saúde possui canal de suporte online: 

http://aps.saude.gov.br/noticia/7396 

 

Janaína, como fica a questão da verificação digital do PEC?? 

 

Existem tratativas em andamento para viabilização de solução que contemple a 

certificação do e-SUS AB PEC. 

 

Dados sumir. tanto offline qto online. O que fazer nesses casos? 

 

Detalhar o ocorrido com informações suficientes para o suporte online do e-SUS AB poder 

solucionar: http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login. É importante manter uma rotina 

de backup para evitar que informações importantes sejam perdidas. 

 

Tem previsão para sair a certificação digital, evitando as impressões? 

Existem tratativas em andamento para viabilização de solução que contemple a 

certificação do e-SUS AB PEC. E o Ministério da Saúde junto com o CONASS e CONASEMS 

estão apoiando a retirada da emenda que foi feita à MP 983 para manter a possibilidade 

que existia no texto original de uso de assinatura eletrônica avançada na saúde, 

permitindo a digitalização completa sem a necessidade de arcar com os custos anuais de 

manter certificações digitais para todos os profissionais. 

 

Boa tarde. Gostaria de obter informação de equipes que cadastramos no ESUS APS, que 

são contabilizadas no ESUS e no Conasems. Porem o SISAB não as está mostrando. 

Grata pela Live. 

 

Detalhar o ocorrido com informações suficientes para o suporte online do e-SUS AB poder 

solucionar: http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login 

http://aps.saude.gov.br/noticia/7396
http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login
http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login


 

Como se faz para o município de tornar elegível para o INFORMATIZA UBS? Desde que foi 

lançado, aguardamos. Aqui temos unidade na zona rural que não temos internet lá. Com 

essa informatização, seria a solução. E melhor muito todo o atendimento 

 

Todo detalhamento pode ser encontrado na página do Informatiza APS: 

https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps 

 

Gostaria de saber, para aquelas unidades que usavam vários PECs instalados, tem alguma 

solução para fazer a unificação dos dados Clínicos, já que na forma CDS exporta poucas 

informações. 

 

Até o momento não foi encontrada solução segura para unificação de bancos de dados de 

instalações diferentes. A solução para a visualização dos dados clínicos será dada pela RNDS. 

Ainda, está em análise e desenvolvimento uma solução para essa questão de múltiplas 

instalações do PEC. 

 

Por que o recurso do Informatiza é somente para custeio? 

 

O CONASEMS sempre se posicionou a favor da autonomia da gestão municipal para a 

entrada da receita em seu orçamento de acordo com a sua necessidade. Desta forma 

entendemos que o recurso financeiro em questão é para MANUTENÇÃO dos serviços, 

conforme Portaria 828 (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-

de-2020-253755257) e desta forma pode sim ser utilizado para compra de materiais. 

 

Tem previsão da versão do eSus 4.0? 

A versão está sendo utilizada e testada pelos municípios pilotos do e-SUS AB e assim que o 

Ministério da Saúde possuir segurança e estabilidade da versão  a mesma será 

disponibilizada para todos os municípios. 

 

Como faco para ter um base unica do pec em meu municipio 

 

Instalando apenas um banco de dados no município, em servidor que possua rotinas de 

backups e conexão com a internet naturalmente, para que as UBS possam acessar endereço 

(URL) na web de instalação única municipal. Até o momento, não é possível unir as bases de 

várias instalações do PEC, porém está em fase de análise e desenvolvimento um solução 

para essa questão. 

 

Há previsão da extensão do PEC ESUS para Unidades de Atenção Especializada, unificando 

as informações do paciente? 

 

https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-de-2020-253755257
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-de-2020-253755257


Existe uma bandeira do CONASEMS que defende esta expansão e utilização da mesma 

plataforma tecnológica (com alguns ajustes) para unidades de média complexidade 

ambulatorial (UPAS, POLICLINICAS, etc) e o tema está em discussão tripartite. Atualmente o 

Ministério já está desenvolvendo a inclusão dos CAPS e CEOs no e-SUS AB. Ainda, a troca de 

informação será possível a partir da integração com a RNDS, para os estabelecimentos que 

utilizarem prontuário eletrônico devidamente integrados à RNDS. 

 

Eu gostaria de saber o que pode ser pago com o valor que vem do informatiza, se pode 

comprar, teclados, mouses, etc. 

 

SIM! São materiais necessários para manutenção das atividades e possuem total relação 

com o orçamento vinculado. 

 

Como são computadas as teleconsultas? Mesmo aquelas via midia social são registradas e 

geram informação? 

 

Foi publicada a Portaria 526 SAES (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-526-de-

24-de-junho-de-2020-264666631) e a mesma passará a ter efeitos em agosto, com a devida 

inclusão dos procedimentos novos no e-SUS AB, os municípios terão que atualizar a versão 

do sistema para ter acesso ao registro do procedimento. 

 

RNDS Quando inicia a implantação e como será a adesão? 

A RNDS já está em operação e a versão 4.0 do e-SUS AB já estará conectada, bastando a 

configuração do sistema pelos gestores. No primeiro momento estarão disponíveis os 

resultados de exame de COVID-19, mas em muito breve outras informações que hoje já são 

coletadas mas não estão disponíveis para os profissionais, como de internações, por 

exemplo, também estarão na RNDS. Mais informações em: : https://rnds.saude.gov.br/ 

 

Gostaria de saber tbém como identificar e corrigir os problemas quando os dados do e-sus 

e e-gestor do município não batem? 

Detalhar o ocorrido com informações suficientes para o suporte online do e-SUS AB poder 

solucionar: http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login 

 

O conectSus substituirá o esus ab? E abrangerá os Hospitais? 
Não. O e-SUS AB está integrado à  RNDS (Conecte SUS), ou seja, às equipes que utilizam o PEC com 

acesso à internet, terão acesso à RNDS a partir da versão 4.0 do sistema. Os hospitais também 

poderão se conectar à RNDS sim. Confira mais informações no novo portal do DATASUS: 

https://datasus.saude.gov.br/ 

 

 

O que fazer quando a empresa contemplada para fazer a instalação da internet em UBS da zona 

rural e a empresa diz que naquela localidade não existe conexão suficiente para efetuar a 

instalação? 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-526-de-24-de-junho-de-2020-264666631
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-526-de-24-de-junho-de-2020-264666631
https://rnds.saude.gov.br/
http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login
https://datasus.saude.gov.br/


 

As empresas participantes receberam o endereço das unidades antes de manifestar interesse 

por unidade de saúde em ser fornecedor no Projeto de Conectividade, por isso é importante que o 

endereço delas esteja atualizado no SCNES. Porém quaisquer imprevistos na 

operacionalização junto as empresas devem ser formalizados, pelo município beneficiado, 

a RNP pelo email: conexao-usf@rnp.br 

 

 


