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e-‐SUS HospitalarO	  que	  é	  o	  e-‐SUS Hospitalar

Sistema  de  Gestão  Hospitalar

Desenvolvido para informatizar as áreas
administrativas (faturamento, estoque etc.),
clínicas, operacionais, nos ambulatórios,
setores de emergência, centros cirúrgicos,
laboratórios e demais áreas dos hospitais,
permitindo a completa gestão hospitalar



- Consultas
- Exames
- Cirurgias
- Tempo  de  espera

Agendamento

- Formulários  Dinâmicos  
para  Médicos/Enfermagem
- Classificação  por  cores  
(Emergência)
- Histórico  de  Atendimentos  

Atendimento
- Checagem  das  prescrições
- Evolução  do  paciente
- Controle  de  estoque  local  com  
leitor  de  códigos  de  barras

- Requisição  de  Mat/Med

Enfermagem

e-SU
S  R

eport(relatórios  e  indicadores  gerenciais)

- Kit’s  e  Protocolos  de    
consumo
- Folha  de  Sala  
- Controle  de  OPME’s
- Formulários  Dinâmicos  de  
Registros  Cirúrgicos.

- Dispensação  por  dose      
unitária  em  nome  do    
paciente
- Rastreabilidade  Total
- Dispensação  Mat/Med.
- Controle  Financeiro  (Notas  
de  Empenho,  Notas  
Fiscais,  etc.)

Farmácia

Almoxarifado

-Registro  único  do  paciente
-Formulários  Dinâmicos  
personalizados
-Segurança  por  log  nas  
prescrições.
-Histórico  de  Atendimentos.

Prontuário  Eletrônico

- Higienização
- CME
- Rouparia
- Portaria
-Arquivo  Médico

Módulos  de  Apoio

-Gerenciamento  de  exames
-Atendimento/Boletim
- Integração  com  HIS  e  ERP
-Triagem  de  amostras
-Atendimento  externo

Laboratório

- Controle  de  Leitos  de  
Internação
- Admissão  e  Alta  do  Paciente
- Relatórios  de  Internação,  como:  
Censos  Ocupacionais,  Listagem  
de  Pacientes  Internados  e  Altas  
por  Período.

Internação

- Gerenciamento  dos  
estoques

- Controle  de  inventário
- Dispensação  aos  setores
- Controle  Financeiro  (Notas  
de  Empenho,  Notas  Fiscais,  
etc.)

Centro  Cirúrgico

- Gerenciamento  de  Filas  
Cirúrgicas
- Segurança  por  log  nas  
movimentações  das  Filas.  

Fila  Cirúrgica

Adm.  do  Sistema
- Cadastros  e  Configurações  
Gerais  do  Sistema

- Gestão  dos  Perfis  de  
Acesso

- Relatório  de  Logs  do  
Sistema

MódulosMódulos



Estabelecimentos	  AtendidosEstabelecimentos	  Atendidos

1. Hospital	  Federal	  do	  Andaraí/RJ;

2. Hospital	  Federal	  de	  Bonsucesso/RJ;

3. Hospital	  Federal	  Cardoso	  Fontes/RJ;

4. Hospital	  Federal	  de	  Ipanema/RJ;

5. Hospital	  Federal	  da	  Lagoa/RJ;

6. Hospital	  Federal	  dos	  Servidores	  do	  
Estado/RJ;

7. Hospital	  Municipal	  Miguel	  Couto/RJ;

8. Hospital	  da	  Mulher/SP;	  

9. Hospital	  Geral	  Roberto	  Santos/BA;

10. São	  Sebastião	  do	  Passe/BA;

11. Instituto	  José	  Frota/CE;

12. Hospital	  e	  Maternidade	  de	  Viçosa/CE

13. Secretaria	  Municipal	  de	  Cariacica/ES;

14. Hospital	  Municipal	  de	  Novo	  
Progresso/PA;

15. Secretaria	  Municipal	  de	  
Uberlândia/MG.

16. Secretaria	  de	  Saúde	  de	  Monte	  
Azul/MG;	  

17. Hospital	  do	  Trabalhador/PR;

Em  Operação  - 17  LocalidadesEm  Operação  - 17  Localidades



Potencial	  de	  Uso	  Potencial	  de	  Uso	  

4.706  Estabelecimentos  de  saúde  cadastrados  no  
CNES

• hospitais  gerais;;
• prontos  atendimentos  e
• prontos-socorros  gerais

729  Localizados  nas  capitais  
3977  Localizados  nos  municípios  do  interior



Estabelecimentos	  AtendidosEstabelecimentos	  Atendidos

INSTALADOSINSTALADOS

1. Policlínica	  da	  Polícia	  Civil	  do	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro;

2. Resende/RJ;

3. Hospital	  Estadual	  Tavares	  de	  Macedo/RJ

4. Hospital	  Nardini/SP;

5. PRODAM/SP;

6. Hospital	  Ermelino	  Matarazzo/SP;

7. Hospital	  Municipal	  de	  Paulínia/SP

8. UPA	  de	  Roma/BA;

9. Hospital	  Ruth	  Cardoso/SC.



ACOMPANHAMENTO	  
DO	  PROJETO	  NOS	  

HOSPITAIS

PADRONIZAÇÃO	  DOS	  
PROCESSOS

INFRAESTRUTURA	  DE	  
TI

COMPUTADORES	  E	  
EQUIPAMENTOS	  
PERIFÉRICOS

CADASTROS SENSIBILIZAÇÃO	  DOS	  
USUÁRIOS TREINAMENTOS EQUIPAMENTOS	  

MÉDICOS

INTEGRAÇÃO	  COM	  
OUTROS	  SISTEMAS

TRANSFERÊNCIA	  DE	  
TECNOLOGIA

Etapas	  de	  InstalaçãoEtapas	  de	  Instalação



Requisitos	  de	  Instalação

Cenário:  01

Hospitais  com  até  100  leitos  e  menos  de  600  profissionais:

Infraestrutura  de  rede  de  computadores

2  Servidores:
• Um  servidor  para  hospedar  o  sistema  e  banco  de  dados  

• Um  servidor  para  backup  e  Homologação.

Estações de Trabalho: para todos os setores envolvidos no processo de
gestão e atendimento ao paciente.



Recursos	  para	  Instalação

Cenário:  02

Hospitais  acima  de  100  leitos  e  mais  de  600  profissionais:

3  Servidores:
• Um  servidor  para  hospedar  a  Aplicação (sistema);;

• Um  servidor  para  armazenar  os  Bancos  de  Dados  e

• Um  servidor  para  Backup  e  Homologação.

Estações  de  Trabalho:  para  todos  os  setores  envolvidos  no  processo  de  gestão  e  
atendimento  ao  paciente.  



Recursos	  para	  Instalação

Outros  Equipamentos  necessários:

• Leitores  óticos;;

• Impressoras  Laser;;

• Impressoras  de  Cupom  fiscal;;

• Impressoras  de  código  de  Barra



Obrigado.


