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“O Ministério da Saúde estabeleceu a Estratégia e-
SUS AB com o intuito de reduzir o retrabalho por
parte dos profissionais de saúde definindo um
modelo integrado de registro de informações,
possibilitando uma única entrada de dados para os
serviços de Atenção Básica, ou seja, buscando evitar
que o profissional de saúde tenha que usar vários
sistemas ao mesmo tempo.”



Nota Técnica n. 19 de 30 de 
Novembro de 2017



Importante!

6 . As Unidades Básicas de Saúde que enviam informação para a

Estratégia e-SUS AB regularmente podem realizar uma única entrada

de dados referentes às informações de pré-natal e puerpério,

provenientes dos serviços de Atenção Básica. Assim, estas UBS que

utilizam o e-SUS AB não terão mais a necessidade de utilizar o

SISPRENATAL WEB. A partir de setembro de 2017, o DAB

identificará as UBS que possuem envio de informação regular, ou

seja, envio de informação em 3 (três) competências consecutivas,

permitindo ao DAPES a suspensão do acesso ao SISPRENATAL

WEB para estas unidades, a fim de não produzir duplicidade de

informação. As UBS que terão o acesso suspenso receberão

sinalização no SISPRENATAL WEB alertando que o sistema será

bloqueado em 3 (três) meses, durante os quais devem se

preparar para a suspensão definitiva do SISPRENATAL WEB.



Importante!

7. Aquelas unidades de saúde que não estiverem enviando

informações de forma regular para o SISAB deverão manter o

registro no SISPRENATAL WEB como entrada de dados referentes à

atenção pré-natal, assim como aqueles serviços de saúde que, por

outros motivos, não enviam informações pelo e-SUS AB.



Como monitorar o envio de dados?
Instalação local de e-SUS AB

SISAB

Atenção: 
Os dados passam por um processo de validação*, portanto considera-se oficial os dados 
disponibilizados no SISAB.
*O link das Notas técnicas de validação dos dados está disponível no final da apresentação.



Para o ano de 2017 os relatórios disponibilizados no SISPRENATAL a 
nível de UBS/Município/Estado/Brasil conterão as seguintes 
informações: 

• Número de gestantes cadastradas;
• Número de gestantes por faixa etária (10 a 14; 15 a 19; 20-24; 25-29;

30-34 e > 34 anos);
• Número de gestantes captadas até 12ª semana;
• Número de gestantes com exames avaliados até a 20ª semana;
• Número de gestante com 6 ou mais consultas ao final da gravidez (38

semanas);
• Número de gestantes de alto risco;
• Número de consultas de puerpério.

Como monitorar os relatórios?



Três pontos importantes para:
Registrar, monitorar e 

avaliar os dados

1. Registro dos atendimentos de pré-natal e puerpério

devidamente identificados com o número do Cartão Nacional

de Saúde (CNS);

2. Preenchimento correto das informações referentes ao

cuidado no pré-natal e puerpério;

3. Conforme normativas vigentes, para fins específicos de

envio de informações para o SISPRENATAL, os prazos

devem ser respeitados, para além dos tempos de

processamento e validação dos dados pelo SISAB.



Qual o prazo de envio dos dados?
Portaria n. 21 de 10 de Janeiro de 2018 - Fica constituída a data de
início e fechamento das competências do SISAB, respectivamente,
ao dia 1º e ao último dia de cada mês, tendo como prazo máximo
para o envio da base de dados o dia 20 do mês subsequente à
competência de produção:



Como registrar ?

Resolução n. 7 de 24 de Novembro de 2016 – Define o
prontuário eletrônico como modelo de informação para registro
das ações de saúde na Atenção Básica e dá outras providências.

“O registro das informações relativas às ações da Atenção
Básica deverá ser realizado por meio de prontuários eletrônicos
do paciente.
Entende-se como prontuário eletrônico um repositório de
informação mantida de forma eletrônica, onde todas as
informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da
vida de um indivíduo estão armazenadas e suas características
principais são: acesso rápido aos problemas de saúde e
intervenções atuais; recuperação de informações clínicas;
sistemas de apoio à decisão e outros recursos.”



Orientações para preenchimento das 
informações de pré-natal no e-SUS AB

1. Identificação da gestante através do CNS na ficha de Cadastro
Individual



2. Manter atualizados os campos: Antecedentes Obstétricos e 
Antecedentes Gerais



3. Informar a DUM pelo menos no primeiro atendimento a
gestante



Vacinas: Antitetânica,

Hepatite B, Influenza e

dTPa

4. Informar altura e peso nos atendimentos;
5. Registrar no atendimento “Vacinação em dia” (sim ou não)



6.Informar a solicitação e o resultado dos exames;
7.Informar a idade gestacional utilizando o resultado do exame de
Ultrassonografia obstétrica;

Clique no ícone               
para informar o 
resultado do exame 
solicitado na consulta 
anterior.





A solicitação de exames deverá ser feita através da ferramenta
“Exames” no rodapé da página.





8. Identificação do Problema/Condição Avaliada;
9. Informar se a gravidez foi planejada (sim ou não).

CIAP2- É obrigatório para o
enfermeiro.
CID10 – É obrigatório para
o médico.



Opções válidas de CIAP2 e CID10 para o registro de atendimento de Pré-natal:



10.Informar a realização dos testes rápidos



Orientações para preenchimento das 
informações de puerpério no e-SUS AB

1. Identificação da gestante através do CNS na ficha de Cadastro
Individual



2. Manter atualizados os campos: Antecedentes Obstétricos e 
Antecedentes Gerais



4. Informar altura e peso nos atendimentos;



5. Identificação do Problema/Condição Avaliada;

CIAP2- É obrigatório para o
enfermeiro.
CID10 – É obrigatório para
o médico.



Opções listadas na Nota técnica de CIAP2 e CID10:



Sugestão!
Incluir o cód. SIGTAP 0301010129 – CONSULTA PUERPERAL



Integração do SISPRENATAL com e-SUS AB
Nota Técnica n. 19 – SEI/2017 – CGSMU/ DAPES/ SAS/MS, disponível em: 
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20171130_N_SEI25000.480086201720_48397662360
53979234.pdf

Prazos para o envio da produção para o SISAB no ano de 2018
Portaria n. 21, 10 de Janeiro de 2018, disponível em: 
http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5717%3Alegisl
acao-e-sus-ab&catid=1159%3Aesus&Itemid=615

Nota técnica – Relatório de Processamento/Validação– fichas válidas
Nota técnica, disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/notas_tecnicas/nt_inconsistencia_validacao_fichas_va
lidas_012016.pdf

Prontuário eletrônico como modelo de informação para registro das ações de saúde na atenção 
básica
Resolução n. 7 de 24 de Novembro de 2016, disponível em: 
http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5717%3Alegisl
acao-e-sus-ab&catid=1159%3Aesus&Itemid=615

CIAP 2 Sumário, disponível em: 
http://www.sbmfc.org.br/media/CIAP2_sumario_correcao_W84.pdf

SIGTAP, disponível em: 
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20171130_N_SEI25000.480086201720_4839766236053979234.pdf
http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5717:legislacao-e-sus-ab&catid=1159:esus&Itemid=615
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/notas_tecnicas/nt_inconsistencia_validacao_fichas_validas_012016.pdf
http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5717:legislacao-e-sus-ab&catid=1159:esus&Itemid=615


Contatos 

Skype
esus.telessaude.sc

telessaude.consultoria7

esusab.sc@gmail.com
(48) 3664 7283

telemedicina.saude.sc.gov.br

mailto:esusab.sc@gmail.com


Perguntas e 
respostas



Avalie a webpalestra de 
hoje:

https://goo.gl/forms/xSMaKlFM
6l9IFS652

https://goo.gl/forms/xSMaKlFM6l9IFS652

