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SIMBOLOGIA 

 

 DICA/SUGESTÃO DE USO. 

 

 TAREFA NECESSÁRIA, NÃO DEIXE DE REALIZAR. 

 

 BACKUP! NÃO DEIXE DE FAZER. 
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 SISTEMAS EXTERNOS NECESSÁRIOS 

 
Sistema Local SCNES 
 

 
Site do CNESnet (cnes.datasus.gov.br) 
 
 
 

O e-SUS CDS, PEC e Centralizador necessitam de outros sistemas 
externos para consulta ou importação de dados para uso destes 

programas. Sendo assim, a atualização ROTINEIRA dos sistemas CNES 
(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e a consulta do 

CADSUS WEB (Cadastro Nacional do Cartão Nacional de Saúde), bem 
como a atualização dos dados de cadastro dos usuários do sistema 
único de saúde – SUS, são extremamente necessárias para o bom 

funcionamento do e-SUS no município e também, para que se tenha 
uma base de dados fidedigna e confiável. 

 
 

  
Não deixe de atualizar rotineiramente sua base de 

dados do CNES, incluindo os profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

agentes comunitários de saúde, agentes de endemias 

e/ou outros profissionais), alocados em suas unidades 

básicas de saúde e Secretaria Municipal de Saúde, 

quando o profissional agente de endemias está lotado 

neste estabelecimento. 

 

A transmissão do arquivo deve ser realizada conforme 

cronograma do DATASUS para este sistema (CNES). 

 

Esta ação é extremamente necessária para 

IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO XML no e-SUS para 

entrada dos profissionais de saúde de seu município, 

de acordo com o estabelecimento de sua lotação, 

que iremos ver nas páginas seguintes deste manual. 
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 SISTEMAS EXTERNOS NECESSÁRIOS 

 

Site do CADSUS Web (cadastro.saude.gov.br) 

 
Site do JAVA (https://www.java.com/pt_BR/) 

 

 
Não devemos esquecer de instalar e/ou manter 

sempre atualizada a versão do JAVA no computador 

onde será instalado as versões do e-SUS. 

 

No momento que iniciar a instalação de qualquer um 

dos módulos do sistema e-SUS, desabilite seu antivírus 

ou informe no programa antivírus que o sistema e-SUS 

CDS/PEC/Centralizador é confiável. 

 

Habilite o Firewall do Windows, mas marque a opção 

que permita o sistema e-SUS funcionar plenamente 

quando for utilizado em rede. 

 

Crie um acesso aos enfermeiros(as) das unidades 

básicas de saúde e/ou outros profissionais (Agentes 

Comunitários de Saúde) para utilizarem e acessarem o 

CADSUS WEB. Esta ação deve ser realizada pelo 

ADMINISTRADOR DO CADWEB do município, para 

facilitar a consulta e correção de dados dos usuários 

diretamente nos estabelecimentos de saúde, inclusive 

integrando o CPF dos usuários no cadastro federal, 

para geração do número definitivo do cartão 

nacional de saúde – CNS. Estes números serão 

utilizados nos módulos e nas fichas de preenchimento 

do sistema e-SUS PEC e CDS, ou seja, nas fichas de 

cadastro individual, cadastro domiciliar, atendimento 

individual, atividade coletiva, ficha de visita domiciliar, 

de procedimentos e de atendimento odontológico. 
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CONFIGURANDO A REDE DE COMPUTADORES PARA USO 
DOS SISTEMAS E-SUS PEC E CENTRALIZADOR 
 

  
IMAGEM 01 

 

 
IMAGEM 02 

 
 

O sistema e-SUS PEC deve ser instalado na Unidade Básica de Saúde 
de acordo com suas características e infraestrutura tecnológica 

disponível no estabelecimento de saúde.  
Para facilitarmos a compreensão e entendimento na prática cotidiana, 
utilizarei como modelo o município de São Tiago onde possuímos 03 

(três) unidades básicas de saúde já informatizadas. 
Sendo assim em uma unidade de saúde de exemplo possuímos 06 

(seis) computadores em rede, sendo que em 01 (um) foi instalado o e-
SUS PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) – o servidor, inclusive com 

impressora em rede configurada. 
 

  
01º Saiba o endereço de IP (Protocolo de Internet) do 

computador servidor onde será instalado o sistema e-

SUS PEC, conforme imagem 01. Faça esta tarefa COM 

TODOS OS COMPUTADORES DISPONÍVEIS DA REDE. 

[!] No Windows 7 ir em iniciar/pesquisar programas e 

recursos/digitar CMD/ clicar enter; 

Digitar ipconfig e clicar enter; 

No exemplo o servidor é: 10.0.0.6 (guarde este número 

porque será necessário mais tarde). 

 

02º Antes de iniciar o processo de instalação do e-SUS 

PEC no computador servidor (principal máquina), 

verifique se o mesmo está comunicando com os 

demais computadores da rede conforme Imagem 02. 

[!] Em OUTRO COMPUTADOR DA REDE (ou seja um 

CLIENTE) ir em iniciar/pesquisar programas e 

recursos/digitar CMD/ clicar enter; 

Digitar ping 10.0.0.6 (Neste exemplo é o número de IP  
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CONFIGURANDO A REDE DE COMPUTADORES PARA USO 
DOS SISTEMAS E-SUS PEC E CENTRALIZADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da máquina servidora deste manual e clicar enter); 
 

03º Conforme exemplo acima, observamos que a 

máquina CLIENTE está comunicando com a máquina 

SERVIDORA e vice-versa, onde os bits foram enviados e 

recebidos sem perdas. Isso quer dizer que as máquinas 

estão “conversando” entre si, possibilitando a 

instalação do e-SUS PEC na máquina servidora, onde 

ficará a BASE DE DADOS deste sistema. 

 

Se esta etapa não funcionar, será necessário verificar 

a rede (cabeada ou wireless), inclusive com a 

configuração do GRUPO DOMÉSTICO e 

COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS, PASTAS E 

IMPRESSORAS. 

 

[!] Peça um profissional da área de TI ou Técnico de 

Informática do município para configurar esta rede no 

caso de problemas nesta etapa. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS CDS (COLETA DE  
DADOS SIMPLIFICADO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
 

Site do DAB (http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php) 
IMAGEM 03 

 

 
IMAGEM 04 

 
 
 
 
 
 

O sistema e-SUS CDS (Coleta de Dados Simplificado) deve ser utilizado 
quando a unidade de saúde ainda não estiver totalmente 

informatizada (poucos computadores e impressoras), diferente do 
exemplo anterior. 

O e-SUS CDS possibilita a inserção de dados coletados nas fichas do e-
SUS (ver modelos abaixo neste manual) para digitação em um 

computador na própria unidade de saúde e/ou na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde por um digitador. 

 

  
01º Baixe o instalador atualizado do sistema e-SUS CDS 

no site do Departamento de Atenção Básica – DAB 

imagem 03. Escolha a opção do sistema operacional 

desejado imagem 04 e execute o instalador até o fim. 

[!] O e-SUS CDS será instalado na pasta padrão em 

C:\e-SUS-AB\e-SUS-AB-CDS e será gerado um ícone 

na área de trabalho para acesso ao sistema. 

 

O programa pode ser acessado também, diretamente 

no endereço do computador (neste exemplo o 

Sistema Operacional é de 32 bits): C:\e-SUS-AB\e-

SUS-AB-CDS\cds-app32.bat 

 

 
Utilize o navegador Google Chrome como padrão 

para o sistema e-SUS em todas as versões (PEC, CDS, 

Centralizador). 

 
 
 



8 
 

INSTALANDO O SISTEMA E-SUS CDS (COLETA DE  
DADOS SIMPLIFICADO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 05 

 

 
IMAGEM 06 

02º Abra o programa e-SUS CDS clicando no ícone 

para iniciar o sistema.  

 

A tela principal do sistema é mostrada na imagem 05 

onde deverá ser realizado primeiramente a 

importação do ARQUIVO XML de profissionais no site 

do CNESnet (cnes.datasus.gov.br). 

 

03º A importação do arquivo XML é feito na área de 

gestor no site do CNES. Ir em SERVIÇOS/ GESTORES/ 

RECEBIMENTO DE ARQUIVOS (DONWLOAD). Link direto: 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Cad_Gestor_Login_Diversos

.asp?Prim=1 

 

[!]  

Digitar o IBGE do município; 

Digitar a senha; 

Digitar o CPF do Responsável. 

 

Após, baixar o arquivo e salvar em um local de sua 

preferência (imagem 06). 

 

04º Após baixar o arquivo, entrar no e-SUS CDS e clicar 

em CNES, na barra escura superior do programa 

(imagem 05). O sistema irá perguntar qual município é 

a importação do arquivo XML. Indique conforme 

necessidade e realize a importação. No final será 

gerado um relatório de inconsistências dos 

profissionais, que no caso de erros, devem ser 

corrigidos pelo responsável do sistema CNES. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA DE 
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sistema e-SUS PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) deve ser 
utilizado quando a unidade de saúde estiver totalmente 

informatizada, quer dizer, quando a recepção, consultórios e demais 
salas de atendimento estão informatizadas, inclusive com impressoras 

locais e/ou em rede. 
O e-SUS PEC possibilita a inserção de dados coletados no atendimento 

ao usuário nas consultas em tempo real, geração de relatórios 
específicos, confecção de agenda dos profissionais, atendimentos, 

possibilitando inclusive o uso do CDS, que vem inserido neste sistema 
quando a informação não é lançada em tempo real. Este é o principal 

sistema, mais vigoroso e com maiores possibilidades de utilização 
onde é criado e alimentado o prontuário eletrônico do cidadão. 

 

  
01º Baixe o instalador atualizado do sistema e-SUS PEC 

no site do Departamento de Atenção Básica – DAB 

conforme imagem 03 do exemplo anterior deste 

manual. Escolha a opção do sistema operacional 

desejado imagem 04 e execute o instalador. 

[!] Esta etapa pode demorar um pouco, dependendo 

das configurações do computador. Aguarde este 

procedimento até o fim. 

 

02º Após a instalação, o sistema irá solicitar o CPF do 

responsável municipal pelas instalações e o município 

onde será instalado o sistema (imagem 07). O 

município deverá possuir o Controle de Acesso de 

Sistemas do DAB e com isso obter a CONTRA CHAVE 

conforme próxima etapa. 

[!] Para a instalação do e-SUS PEC marque a opção  
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA DE 
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 
 
 

   
IMAGEM 08 e 09 
 

   
IMAGEM 10 e 11 
 

Prontuário, diferente do exemplo ao lado. 
 

  
Após finalizar o processo de instalação e configuração 

do sistema e-SUS PEC é necessário criar os atalhos nos 

computadores da rede que irão se conectar a 

máquina servidora onde foi instalado o programa. 

 

Nos exemplos ao lado, é mostrado este processo, que 

deve ser feito para facilitar o acesso ao sistema e-SUS 

PEC. 

 

Na área ade trabalho do computador CLIENTE, clique 

com o botão direito do mouse na área de trabalho e 

Adicione um Novo Atalho. 

 

O local do item pode variar de acordo com o 

endereço de IP da máquina servidora. No exemplo ao 

lado é http://10.0.0.6:8080/esus/#/pec que deve ser 

digitado conforme exemplo da Imagens 08 e 09 e 

informado o novo nome do ícone (e-SUS PEC). 

 

Para alterar o desenho do ícone, de acordo com o 

padrão é somente acessar na rede a pasta do e-SUS 

PEC e ir na sub pasta IMAGES e escolher o ícone 

“icon” para alterar o desenho do mesmo. Após clicar 

em Aplicar e OK para finalizar. Imagens 10 e 11. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA DE 
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 12 
 

 
IMAGEM 13 
 

 
IMAGEM 14 

03º Para obter a contra chave, clique no link conforme 

imagem 12 no site do DAB e insira as informações 

correspondentes (CPF e Senha do Gestor) imagem 13 

para acessar a área restrita do gestor; 

 

04º Copie a chave na tela de instalação do sistema e-

SUS PEC e cole na área restrita do gestor, no campo 

GERAR CONTRA CHAVE (imagem 14). Após esta etapa 

copie e cole no campo de contra chave no programa 

de instalação do e-SUS PEC em seu computador e 

clique em prosseguir. 

 

05º As próximas etapas são a inserção de dados do 

Responsável pela Instalação, Gestor do Programa, 

Importação do arquivo XML do site do CNES, Escala de 

Horários de Funcionamento da Unidade e Tempo da 

Consulta Médica e Configuração de Senha e Login de 

Acesso do Administrador do sistema e-SUS PEC. 

Preencha estas etapas de acordo com a solicitação 

do programa e características de seu município. 

 

06º Após esta etapa de instalação, no primeiro acesso 

ao sistema e-SUS será realizada mediante a inserção 

do CPF do Administrador do sistema e a Senha 

definida na etapa anterior. Imagem 15. 

 

07º Ir em ADMINISTRAÇÃO, PROFISSIONAIS e 

PROCURAR O NOME DO GESTOR DO SISTEMA, para 

habilitar o comando e perfil de gestão dentro do 

programa, ou seja o super usuário (GESTOR). Imagens 

16, 17 e 18. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA  
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 
 

 
IMAGEM 15 
 

  
IMAGEM 16 
 

   
IMAGEM 17 e 18 
 

 
IMAGEM 19 

 
Recomendo que o administrador deste sistema seja 

um servidor efetivo do município, ou seja que tenha 

vínculo permanente com a Secretaria Municipal de 

Saúde, a fim de evitar a perda de informações e com  

isto fortalecer os atos realizados por este setor. 

 

08º O primeiro acesso dos profissionais (médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, etc), no sistema e-SUS PEC é 

feito com o número do CPF (Login) e o número do 

Cartão Nacional de Saúde (Senha), cadastrados e 

informados no campo de profissionais inseridos no 

programa, após a importação do arquivo XML no site 

do CNES. 

[!] Após o primeiro acesso o sistema irá solicitar uma 

nova senha a ser inserida no programa, que deverá 

conter no mínimo 06 caracteres. Cada usuários terá 

que redefinir sua senha, que é de uso pessoal. 

 

09º A próxima etapa é habilitar o perfil de 

Coordenador da UBS para os enfermeiros. Ir em 

PROFISSIONAIS e localizar os nomes dos profissionais a 

serem editados. Este perfil habilita o acesso ao sistema 

em relatórios mais específicos. Imagem 19. 

 

10º Após as etapas anteriores o sistema está habilitado 

para a inserção de informações, ou seja o lançamento 

dos dados dos atendimento realizados aos usuários na 

unidade básica de saúde. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA  
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 20 
 

 
IMAGEM 21 
 

 
IMAGEM 22 

11º Para facilitar a compreensão, demonstrarei a tela 

principal após o login por um Enfermeiro da Estratégia 

de Saúde da Família em uma unidade de saúde 

específica. Neste exemplo podemos verificar os 

comandos habilitados para este profissional, tanto 

para atendimentos e triagem em tempo real, 

cidadãos cadastrados, a agenda do profissional, 

relatórios e o comando CDS para digitação de fichas 

que não foram lançadas em tempo real. Imagem 20. 

 

12º Neste momento um usuário que já foi triado pelo 

enfermeiro, está sendo atendido pelo médico, onde 

podemos observar a mudança na cor da barra de 

atendimento de verde para roxo no status do sistema. 

Isto quer dizer que o paciente está em atendimento 

neste momento com o profissional médico no 

consultório da unidade. Imagem 21. 

 

13º no campo Agenda, o profissional pode inserir o 

agendamento de procedimentos e consultas para 

uma data futura. Este comando é muito importante na 

unidade para o controle de procedimentos e 

atividades sem o uso de papel. O sistema informa 

assim que é acessado este comando sobre 

procedimentos agendados anteriormente por um 

profissional e o horário marcado. Imagem 22. 

 

14º Após todos os procedimentos de lançamentos de 

informações pelos médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, profissionais da saúde bucal, equipes do 

NASF ou outros programas do Ministério da Saúde ou  
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA  
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 23 
 

 
IMAGEM 24 
 

seja, os atendimentos em tempo real, as agendas, as 

fichas de procedimentos CDS (Cadastro Individual, 

Cadastro Domiciliar, Visita Domiciliar pelos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, 

Procedimentos, Atendimento Individual, Atividade 

Coletiva pelos demais profissionais está pronto o envio 

das informações ao SISAB, ou seja ao Centralizador 

Federal, bem como ao e-SUS Centralizador instalado 

na sede da Secretaria Municipal de Saúde do 

município! Imagem 23.  

 

15º Logado como o Administrador do Sistema, no e-

SUS PEC Instalado na Unidade de Saúde, ir em 

Administração e após Transmissão de Arquivos. 

Entrarei em maiores detalhes neste quesito a seguir.  

 

 
No caso da unidade de saúde utilizar somente o e-SUS 

CDS, recomendo a instalação em um computador 

com configurações mais avançadas (Servidor), o e-

SUS PEC. Após o lançamento dos dados nos módulos 

CDS será gerado uma EXPORTAÇÃO DE DADOS, que 

deverá ser IMPORTADO dentro do módulo e-SUS PEC 

instalado na unidade de saúde. Mesmo que o sistema 

não esteja sendo totalmente utilizado ainda, já é 

criado os primeiros dados e lançamentos, que no 

futuro, após a unidade estar totalmente informatizada 

e a rede montada, é só iniciar o uso do e-SUS PEC! 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA  
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 25 
 

 
IMAGEM 26 
 

16º Na tela de Transmissão de Dados do e-SUS PEC, 

clicar em Controle de Recebimento de Fichas, depois 

clicar em Importar Arquivos e depois Processar Todos. 

Quando esta tarefa terminar (ou seja receber os 

dados da unidade ou computadores que utiliza o CDS) 

será informado pelo sistema a porcentagem 

processada que deve estar em 100%. Imagens 23 e 

24. 

 

17º Após do processamento dos dados importados e 

os já inseridos no e-SUS PEC; diretamente nos 

atendimentos em tempo real e/ou CDS, ir em 

Transmissão de Dados e depois em Controle de Envio 

de Fichas. O sistema gera automaticamente Lotes 

para envios ao Centralizador Municipal e ao SISAB 

(Centralizador Federal). 

[!] Para realizar estas tarefas, basta clicar no ícone do 

“avião de papel”, que as informações serão enviadas 

ao Centralizador Federal! se a unidade possuir internet 

(Imagem 25 e 26). Se não, inserir um PEN DRIVE no 

computador e clicar no ícone “Salvar em Arquivos”, 

ao lado do ícone de papel. Este arquivo deverá ser 

enviado ao e-SUS Centralizador, na sede da SMS que 

deve possuir acesso à internet para envio ao Ministério 

da Saúde. Esta transmissão pode ser feita diariamente, 

semanalmente ou mensalmente, conforme critério da 

gestão municipal do sistema e-SUS. Deve-se respeitar, 

é claro, os prazos definidos pelo MS para envio das 

informações, ou seja, o administrador tem até o dia 20 

do mês atual para enviar as informações do mês 

anterior que são consolidadas automaticamente pelo  
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA  
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistema. Se o usuário clicar no ícone da Lupa na tela 

de transmissão é informado a situação de envio ao 

Centralizador Nacional (SISAB). Imagem 26. 

 

 
Os arquivos que são gerados nas unidades básicas de 

Saúde, no e-SUS PEC e CDS e no setor de Vigilância 

em Saúde do município, que coleta as informações 

de visitas dos agentes de endemias, devem GERAR os 

arquivos de exportação nestes módulos, que são do 

formato compactado e devem ser importados no e-

SUS Centralizador disponível na Secretaria Municipal 

de Saúde. Deve-se utilizar um HD Externo somente 

para este fim, com finalidade de ARQUIVAS TODOS OS 

ARQUIVOS GERADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE, por Unidade, Setor, Mês e Ano. Esta ação 

guarda todos os dados digitados nestes módulos dos 

sistemas e podem ser utilizados pelo Administrador/ 

Gestor do sistema local quando for conveniente ou 

necessário. 

 

 
Não se esqueça de uma regra simples na informática: 

Quem tem dois backups e perde um fica com um, e 

quem tem um e o perde, fica sem nada. Faça o 

backup semanalmente destes sistemas nas unidades 

de saúde (e-SUS PEC e Secretaria Municipal de Saúde),  
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO  
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), QUANDO A UNIDADE BÁSICA  
DE SAÚDE ESTÁ TOTALMENTE INFORMATIZADA 
 

 
IMAGEM 27 
 

 
IMAGEM 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fornecendo Pen Drivers aos enfermeiros 

coordenadores das UBS’s para realizar tal tarefa. O 

Administrador deve também realizar o mesmo, 

utilizando um HD externo para tal, visto que arquivará 

mais informações. 

 

 
18º Para gerar o arquivo de backup dentro do sistema 

e-SUS PEC e/ou e-SUS Centralizador, basta clicar no 

ícone (imagem 27), gerado após a instalação do 

sistema no computador servidor onde foi instalado o 

programa. Indique a pasta ou drive onde será gerado 

o backup e clique em Criar. Se der tudo certo irá 

aparecer a mensagem: Backup Criado com Sucesso. 

[!] No caso do módulo e-SUS CDS somente é possível 

salvar uma cópia da base de dados copiando o 

arquivo: esus-h2.h2 disponível no endereço padrão de 

instalação do CDS, que encontra-se no caminho: 

C:\e-SUS-AB\e-SUS-AB-CDS\bin\database. Quando 

for restaurar a base de dados do CDS, deve-se copiar 

o arquivo da base antiga, substituindo pela recém-

instalada sem informações e excluir também o arquivo 

esus-h2.trace no mesmo caminho informado acima, 

sem iniciar o programa (Imagem 28). 

 

Sempre que sair uma atualização do sistema deve-se 

gerar o backup e baixar e instalar o ATUALIZADOR 

mais recente, disponibilizado pelo DAB em seu portal. 

Se houver problemas nesta etapa, disque 136. 
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FICHAS UTILIZADAS NOS SISTEMAS E-SUS PEC  
(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO), E E-SUS CDS 
(CADASTRO DE DADOS SIMPLIFICADO) NOS ESTABELECI- 
MENTOS INFORMATIZADOS OU NÃO INFORMATIZADOS 
 

 
IMAGEM 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As fichas de lançamentos dos dados para os sistemas e-SUS PEC e e-SUS 
CDS são fundamentais e necessárias para o registro das ações 

realizadas nos estabelecimentos de saúde do município, quando a 
informação não é inserida em tempo real no e-SUS PEC. 

 

 
01º O Departamento De Atenção Básica (DAB) 

disponibiliza para download as Fichas de Atendimento 

dos sistemas e-SUS PEC e e-SUS CDS, no endereço 

abaixo: 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php# 

 

Estão disponíveis para download as seguintes fichas 

(Imagem 29): 

 

 FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA; 

 FICHA DE PROCEDIMENTOS; 

 FICHA DE VISITA DOMICILIAR; 

 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL; 

 FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR; 

 FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL; 

 FICHA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS CENTRALIZADOR  
(CENTRALIZADOR DE INFORMAÇÕES), NA SEDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
 

 
IMAGEM 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sistema e-SUS Centralizador (Centralizador Municipal de 
Informações) deve ser utilizado somente na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde do município. 
Esta instalação recebe TODAS AS INFORMAÇÕES dos outros módulos 

informados acima (e-SUS PEC e e-SUS CDS), dentro da SMS, para que o 
Gestor Municipal do SUS, Área Técnica da SMS e Coordenação de 
Atenção Básica conheçam e analisem as informações dos outros 

estabelecimentos de saúde. 
 

  
01º Baixe o instalador atualizado do sistema e-SUS PEC 

no site do Departamento de Atenção Básica – DAB 

conforme imagem 03 do exemplo anterior deste 

manual. Escolha a opção do sistema operacional 

desejado imagem 04 e execute o instalador. 

[!] Esta etapa pode demorar um pouco, dependendo 

das configurações do computador. Aguarde este 

procedimento até o fim. 

 

02º Após a instalação, o sistema irá solicitar o CPF do 

responsável municipal pelas instalações e o município 

onde será instalado o sistema (imagem 07). O 

município deverá possuir o Controle de Acesso de 

Sistemas do DAB e com isso obter a CONTRA CHAVE 

conforme etapa anterior. 

[!] Para a instalação do e-SUS PEC marque a opção 

Centralizador, conforme exemplo ao lado (Imagem 

30). 

 

03º As demais etapas são as mesmas sugeridas na pág. 
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INSTALANDO O SISTEMA E-SUS CENTRALIZADOR  
(CENTRALIZADOR DE INFORMAÇÕES), NA SEDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
 

 
IMAGEM 31 
 

 
IMAGEM 32 

 

 
IMAGEM 33 

11 deste manual, ou seja, a geração de Contra Chave 

e edição do perfil de acesso do Administrador do 

Sistema, só que agora em nível municipal – o Gestor 

do município. 

 

Após as etapas de instalação, que são parecidas com 

a instalação do e-SUS PEC, e depois de realizar o login 

e digitar a senha, a tela principal do sistema 

Centralizador fica desta forma (imagem 31). 

 

Os principais recursos deste sistema centralizador são 

as ações de RECEBIMENTO DOS ARQUIVOS GERADOS 

NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (IMPORTAÇÃO) e 

EXPORTAÇÃO DE DADOS AO CENTRALIZADOR FEDERAL 

(EXPORTAÇÃO) ao SISAB e VERIFICAÇÃO DE 

INCONSISTÊNCIAS, conforme Imagem 32. 

 

Outro recurso importante é a geração de RELATÓRIOS 

ESPECÍFICOS que são os relatórios administrativos, 

atendimentos, acompanhamentos, procedimentos, de 

exames, conduta, monitoramento e relatórios 

consolidados, para análise da Gestão Municipal. 

Imagem 33.  

 

Explore os comandos para conhecer as principais 

funções deste sistema. 
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CONTATO 
 

Espero ter contribuído na compreensão deste 

importante sistema de informação, pelo menos nas 

etapas iniciais de instalação e uso. 

 

O e-SUS é uma excelente ferramenta para 

recebimento e consolidação das informações de 

saúde e atenção básica dos municípios, e contribuirá 

muito para a melhoria dos serviços prestados no 

Sistema Único de Saúde. 

 

Qualquer dúvida estou à disposição para ajudar. 

 

 

 

 
PABLO JACKSON DA MATA RIBEIRO 

Assessor de Gestão em Saúde 
Referência em Sistemas de Informação  

Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago-MG 

 
E-mail Institucional: saude@saotiago.mg.gov.br 

E-mail pessoal: pablojackson@outlook.com 
Site: www.saudesaotiago.com.br  

 
Celular e Whatsapp 

[32] 9905-5342 
 

Telefone Institucional 
[32] 3376-1620 
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