NOVO CURSO DE EXTENSÃO
CURSO DE INTRODUÇÃO À INSTALAÇÃO E AO USO DO SOFTWARE E-SUS AB
27 DE ABRIL DE 2018 (6ª feira)

O e-SUS AB é um software de domínio público usado em larga escala nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) do Brasil. No entanto, ainda se nota que existem muitas dúvidas
quanto a sua instalação e ao conjunto de suas funcionalidades. Este curso é resultado de um
esforço conjunto do Instituto de Informática, juntamente com as Faculdades de Farmácia e de
Odontologia da UFRGS – e também de membros do Departamento de Atenção Básica (DAB)
do Ministério da Saúde, no âmbito do projeto PIUBS (Projeto de Informatização das UBSs) ora
em andamento, e visa capacitar os participantes a proceder à instalação do e-SUS AB e a
conhecer e operar suas funcionalidades básicas.
A participação no curso bem como o desempenho obtido nas atividades serão um
diferencial nos próximos processos seletivos de concessão de bolsas remuneradas
vinculadas ao Projeto UFRGS de Apoio ao PIUBS – Plano de Informatização das UBS.

1. Objetivo
Capacitar os participantes na instalação do e-SUS AB e na operação e uso de suas
funcionalidades básicas.

2. Público Alvo
Alunos (graduação e pós-graduação) dos cursos de computação e das áreas da saúde da
UFRGS.

3. Ministrantes
Professores da UFRGS, colaboradores convidados e membros do DAB, todos integrantes do
Projeto UFRGS de Apoio ao PIUBS (Projeto de Informatização das UBSs).

4. Critérios de Inscrição
4.1 As inscrições para o curso são gratuitas e as vagas são limitadas.
4.2 O preenchimento das vagas se dará de acordo com a distribuição informada no item 4.3 e
por ordem de solicitação de inscrição;

4.3 Serão aceitos no máximo 15 alunos de cursos do Instituto de Informática e 25 alunos dos
cursos da área da Saúde (Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Medicina).
4.4 Os interessados devem enviar e-mail para: inscricao.curso.esusab.abr2018@gmail.com
Contendo: Nome completo, CPF, RG, o Curso a que pertence, o Número do Cartão UFRGS e
o semestre que está cursando.

5. Prazos
5.1 Os interessados deverão encaminhar os dados conforme item 4.4 até o dia 25/04/2018 às
14h, data e hora em que o período de inscrições se encerrará;
5.2 No dia 25/04/2018 será encaminhado aos participantes selecionados um e-mail de
confirmação que deve ser respondido com ciência.
5.3 Os candidatos selecionados que não responderem o e-mail de confirmação até às 23h do
dia 25/04/2018 poderão perder suas vagas no curso.

6. Programa do Curso
Módulos do Curso de Atualização para Implantação e uso do Sistema de Informação e-SUS na
Atenção Primária à Saúde.

Horário

Programação

8:00 – 8:15

Introdução ao Curso

8:15 – 9:00

Sistema de Informação em Saúde e estratégia e-Saúde
Brasil

9:00 – 10:00

Coleta de Dados Simplificada

10:15 – 12:00

Prontuário Eletrônico do Cidadão

13:30 – 17:00

Tecnologia da Informação para uso do e-SUS/AB,
Atividades Práticas e Avaliação de Desempenho

6.1 Conteúdos Abordados em cada Módulo:
Módulo 1 - Introdução ao Curso


Estrutura do Curso e perspectivas de contratação dos participantes com melhor
desempenho durante as atividades.

Módulo 2 - Sistema de Informação e-SUS/AB
Sistema de Informações de Saúde no Brasil





Sistemas de informação de saúde
Estratégia e-Saúde Brasil
Principais Sistemas de Informação de Saúde no Brasil (SIM, SINASC, SINAN, SIH,
SIAB).
Introdução ao e-SUS (SISAB).

Coleta de Dados Simplificada:









Conceito/Objetivo (o que é? Para que serve?)
Ficha de Cadastro individual
Ficha de Procedimentos
Ficha de Atendimento individual
Ficha de Atividade Coletiva
Ficha de Atendimento Odontológico Individual
Ficha de Visita Domiciliar
Ficha de Cadastro Domiciliar

Prontuário Eletrônico do cidadão







Conceito/Objetivo (o que é? Para que serve?)
Administração do Sistema
Cadastro
Agenda
Atendimento
Relatórios Gerenciais

Módulo 3 - Tecnologia da Informação para uso do e-SUS/AB








Características principais do Sistema Operacional Windows
Características principais do Sistema Operacional Linux
Conceito Básico de Redes
Instalação do software e-SUS/AB no Sistema Operacional Windows
Instalação do software e-SUS/AB no Sistema Operacional Linux
Atualização do software e-SUS/AB
Configuração e-SUS/AB PEC

Módulo 4 - Avaliação de Desempenho
Avaliação:
 Simulação de inclusão, atendimento e evolução de um paciente utilizando o sistema e –
SUS.

7. Carga Horária, Data de Ocorrência e Certificação
7.1 A carga horária do curso será de 8 horas-aula, das 8:00-12:00 e das 13:30 às 17:30 da
sexta-feira, dia 27 de abril de 2018.
7.2 O curso será ministrado nas dependências do Instituto de Informática da UFRGS, no
Campus do Vale. O local exato será informado junto com o e-mail de aceitação de inscrição.
7.3 Os participantes poderão solicitar certificados de participação ao fim do curso.

8. Informações Complementares
8.1 Reitera-se que o bom desempenho no curso não garante a concessão de bolsa, porém
será um diferencial nos processos seletivos para bolsistas vinculados ao Projeto UFRGS de
Apoio ao PIUBS – Plano de Informatização das UBS que serão abertos via edital de seleção
e divulgados no site: www.feeng.ufrgs.br.

