
Produção Ambulatorial do SUS em Campinas - Notas Técnicas 

ORIGEM DOS DADOS  

Os dados disponíveis s são oriundos do Sistema de Esus - APS, gerido pelo Ministério da Saúde, 

extraídos  através das ETLs da Secretaria Municipal da Saúde de Campinas. 

As informações nestas páginas se referem aos períodos a partir de janeiro de 2016.  

Os dados serão atualizados mensalmente, lembramos que as Unidades que utilizam  CDS tem 

prazo para finalizar sua digitação do mês até o 10º dia do mês seguinte. 

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação  

As variáveis são obtidas do Esus- AB, que trata os dados de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde.  

A Coordenadoria  Setorial de Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas 

disponibiliza, via Internet, as principais variáveis para tabulação da Base de Dados do Esus:   

Todos os dados se referem a unidades estabelecidas em Campinas.  

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS 

Conteúdo:     Nº atendimentos : número de atendimentos .  

Mês do atendimento : mês/ano do atendimento do paciente 

Ano do Atendimento : ano do atendimento do paciente. 

Tipo de atendimento:  tipo de atendimento registrado : ‘Consulta agendada’, ‘Demanda 

espontânea’, ‘Consulta no dia’,’ Atendimento de urgência’,’Atendimento programado’, 

‘Consulta programada/Cuidado continuado’) 

Tipo de  Ficha : ficha do ESUS  na qual foi registrado o atendimento . 

Turno:  turno em que ocorreu o atendimento : Manha, Tarde, Noite ou Não informado  

CBO-Profissional: código CBO do Profissional que realizou o atendimento. 

CBO-Agrupado:  grupo de CBO do profissional que  realizou o atendimento : Medico, 

Enfermeiro, Enfermagem (Equipe), etc 

Unidade Campinas : Unidade de saúde de Campinas onde foi realizado o atendimento, 

organizada em grupo distrital. 

Neste item temos um grupo de Unidades que chamamos de “Unidades com registro indevido 

no Esus” que só possuem produção associada a elas porque algum profissional que teve 

vinculo com esta Unidade utilizou o vinculo errado para registrar a produção no sistema. 

Sexo Paciente: sexo do paciente: Feminino, Masculino, Não informado. 

Faixa etária: faixa etária do paciente. 



ATENDIMENTOS  ODONTOLÓGICOS 

Conteúdo:    Nº atendimentos : número de atendimentos .  

Mês do atendimento : mês/ano do atendimento do paciente 

Ano do Atendimento : ano do atendimento do paciente. 

Tipo de atendimento:  tipo de atendimento registrado . 

Tipo de ficha:  : ficha do ESUS  na qual foi registrado o atendimento . 

Tipo de consulta:  tipo de consulta odontológica realizada. 

Turno:  turno em que ocorreu o atendimento : Manha, Tarde, Noite ou Não informado  

CBO-Profissional: código CBO do Profissional que realizou o atendimento. 

CBO-Agrupado:  grupo de CBO do profissional que realizou o atendimento : Medico, 

Enfermeiro, Enfermagem (Equipe), etc 

Unidade Campinas : Unidade de saúde de Campinas onde foi realizado o atendimento. 

Sexo Paciente: sexo do paciente: Feminino, Masculino, Não informado. 

Faixa etária: faixa etária do paciente. 

ATENDIMENTOS  DOMICILIARES 

Conteúdo:    Nº atendimentos : número de atendimentos .  

Mês do atendimento : mês/ano do atendimento do paciente 

Ano do Atendimento : ano do atendimento do paciente. 

Tipo de atendimento:  tipo de atendimento registrado . 

Tipo de ficha:  : ficha do ESUS  na qual foi registrado o atendimento . 

Tipo de consulta:  tipo de consulta odontológica realizada. 

Turno:  turno em que ocorreu o atendimento : Manha, Tarde, Noite ou Não informado  

CBO-Profissional: código CBO do Profissional que realizou o atendimento. 

CBO-Agrupado:  grupo de CBO do profissional que realizou o atendimento : Medico, 

Enfermeiro, Enfermagem (Equipe), etc 

Unidade Campinas : Unidade de saúde de Campinas onde foi realizado o atendimento. 

Sexo Paciente: sexo do paciente: Feminino, Masculino, Não informado. 

Faixa etária: faixa etária do paciente. 

 



PROCEDIMENTOS 

Conteúdo:     Nº Procedimentos: número de procedimentos realizados.  

Mês do Atendimento : mês/ano da realização do procedimento.  

Ano do Atendimento : ano da realização do procedimento. 

Tipo de  Ficha : ficha do ESUS  na qual foi registrado o procedimento realizado . 

Procedimento: procedimento Sigtap ou SISAB na hipótese de não existir um correspondente 

na tabela Sigtap, realizado. 

CBO-Profissional: código CBO do Profissional que realizou o procedimento. 

CBO-Agrupado:  grupo de CBO do profissional que realizou o procedimento : Medico, 

Enfermeiro, Enfermagem (Equipe), etc 

Unidade Campinas : Unidade de saúde de Campinas onde foi realizado o procedimento. 

Sexo Paciente: sexo do paciente: Feminino, Masculino, Não informado. 

Faixa etária: faixa etária do paciente. 

 

OCORRÊNCIAS DE CID E CIAP  ESUS  

Conteúdo:     Nº ocorrências de CID/CIAP. 

Mês do Atendimento : mês/ano da realização do procedimento.  

Ano do Atendimento : ano da realização do procedimento. 

CID : CID registrado para atendimento. 

CIAP: CIAP registrado para atendimento. 

CBO-Profissional: código CBO do Profissional que realizou o atendimento. 

CBO-Agrupado:  grupo de CBO do profissional que realizou o atendimento : Medico, 

Enfermeiro, Enfermagem (Equipe), etc 

Unidade Campinas : Unidade de saúde de Campinas onde foi realizado o atendimento. 

Sexo Paciente: sexo do paciente: Feminino, Masculino, Não informado. 

Faixa etária: faixa etária do paciente. 

 


