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EVENTO EM ALAGOAS MARCA O LANÇAMENTO DO CONECTE SUS PROFISSIONAL
Nova expansão do programa Conecte SUS qualifica e amplia a assistência do profissional de saúde ao cidadão
Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais  (CGISD/DATASUS/SE)

Sumário

Ministério da Saúde
DATASUS - Departamento de
Informática do SUS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G,
Anexo A, 1º Andar
70058-900 - Brasília/DF
datasus@saude.gov.br
datasus.saude.gov.br

  No dia 1º de julho, ocorreu o lançamento do Conecte SUS Profissional em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) do município de Marechal Deodoro, em Alagoas (AL), marcando o
início da jornada do Prontuário Único do Cidadão e mais uma expansão do programa
Conecte SUS.
   O lançamento contou com a participação de autoridades, como o Ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, prefeitos dos municípios piloto de Alagoas, deputados, além de
representantes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS),
da Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD), do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), do Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde (COSEMS) e da Secretaria da Atenção Primária à Saúde (SAPS).
   Na ocasião, o ministro falou sobre a importância de informatizar as regiões remotas
com tecnologia, informação e comunicação. “A saúde é um direito de todos e um dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas e nós temos que elevar
políticas que possam atingir todos os brasileiros, nos rincões mais distantes dessa
nação”, esclareceu Marcelo Queiroga.
   Durante o evento, foi apresentado o vídeo da campanha do Conecte SUS Profissional e
realizada uma demonstração das funcionalidades e do uso da plataforma. Além disso,
foram entregues placas de reconhecimento aos municípios de Penedo (AL) e Marechal
Deodoro (AL) por serem os primeiros a acessarem a Rede Nacional de Dados em Saúde
(RNDS) e o Conecte SUS Profissional. No lançamento, o Ministro da Saúde assinou a
Portaria GM/MS nº 1.474, que homologa a adesão das equipes de Saúde da Família (eSF) e
da Atenção Primária (eAP) informatizadas ao Programa de Apoio à Informatização e
Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS).
      O Conecte SUS Profissional
  O Programa Conecte SUS prevê a integração das informações de saúde em uma grande
rede de dados organizada pelo Ministério da Saúde (MS), permitindo que o cidadão
acesse a sua trajetória no Sistema Único de Saúde (SUS). Com a ampliação do programa,
os profissionais de saúde poderão atender com mais qualidade e eficiência, mantendo a
continuidade do cuidado ao cidadão.
   As funcionalidades do programa estão sendo inseridas de forma gradual no sistema,
bem como está sendo priorizada a disponibilização dos dados relativos à Covid-19 e às
internações do paciente. Inicialmente, o profissional terá acesso aos resultados de
exames laboratoriais da Covid-19; ao histórico de vacina contra o novo coronavírus; ao
registro de internações hospitalares no SUS a partir de abril de 2018; à Carteira de
Vacinação Digital; à emissão do Certificado de Vacinação Covid-19 em PDF; e aos
medicamentos dispensados na Farmácia Popular.
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https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital

      Visite o portal da RNDS em: 

https://rnds.saude.gov.br/

   Nesse primeiro momento, apenas os médicos das Equipes de Saúde da Família (eSF) possuem
acesso aos dados dos usuários da respectiva área de abrangência. Assim que os dados forem
acessados, o cidadão receberá uma notificação no próprio sistema do Conecte SUS Cidadão
(tanto no app quanto na versão web), onde constarão as informações do médico que realizou a
consulta. A equipe do DATASUS/MS já está trabalhando para ampliar o acesso de enfermeiros e
dentistas ao sistema.  

    Além de facilitar o dia a dia dos profissionais, os cidadãos também serão beneficiados com uma
assistência à saúde de qualidade, como explicou David Barbosa de Brito, médico da UBS de
Penedo (AL): “às vezes o paciente esquece ou perde o exame, e terá que fazê-lo de novo.
Existem várias possibilidades que nos impedem de dar andamento ou atrasam a investigação dos
casos para o diagnóstico e tratamento. E, com esse sistema, essas coisas não acontecerão,
porque eu vou conseguir ter acesso às informações do paciente”.
   Confira a transmissão do evento em: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5DBb-xnp_c&t=2624s&ab_channel=DATASUSAOVIVO

     Os sites da Saúde Digital e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) estão de cara nova.
No mês de junho, os canais migraram para o Portal Gov.br e passaram por atualizações que
organizam o site de acordo com o novo domínio.
      A ação visa cumprir o Decreto nº 9.756/2019, que estabelece a unificação dos canais digitais
do Governo Federal, ou seja, todos os órgãos e entidades da administração pública federal
deverão adotar o portal único, registrado sob o domínio do gov.br. Essa unificação cria uma
experiência padrão de navegação, o que facilita o acesso do cidadão às informações e aos
serviços do Governo Federal. 
      Para conhecer o site da Saúde Digital, acesse o link: 
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SITES DA SAÚDE DIGITAL E DA RNDS MIGRAM PARA O
PORTAL GOV.BR

      Relato dos Profissionais da Saúde    
    Para Jamylle dos Santos Ramos, médica da UBS de Marechal
Deodoro (AL), o Conecte SUS é uma ferramenta útil para o seu
cotidiano, pois permite que ela tenha conhecimento da história
clínica do paciente, o que a auxilia nas tomadas de decisão e na
continuidade do cuidado prestado. “O acesso se torna prático e
consigo, de forma rápida, ver e avaliar as diversas informações
que o aplicativo disponibiliza. Informações que muitas vezes
ficam perdidas, visto que não é incomum o paciente ser atendido
em outro nível de atenção à saúde e retornam à UBS sem saber
informar os procedimentos e diagnósticos feitos”, contou a
profissional.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital
https://rnds.saude.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s5DBb-xnp_c&t=2624s&ab_channel=DATASUSAOVIVO
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9756.htm
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ENTREVISTA COM GISELE ANE BORTOLINI, 
COORDENADORA-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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“TER UMA FUNCIONALIDADE QUE
IMPULSIONA A PROMOÇÃO DA
SAÚDE NA PALMA DA MÃO DA
POPULAÇÃO, COMO O CONECTE
SUS, É DE GRANDE IMPORTÂNCIA
TANTO PARA O MINISTÉRIO DA
SAÚDE COMO PARA OS
BRASILEIROS”

   Em entrevista ao BCS 17, Gisele Ane Bortolini, Coordenadora-
Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, fala sobre
os benefícios da funcionalidade do Peso Saudável, disponível no
Conecte SUS Cidadão.
    Como foi a sua trajetória no SUS?
  Sou gaúcha e nutricionista de formação. Durante a minha
graduação e mestrado, estudei intervenções efetivas de
alimentação e nutrição na Atenção Primária. Nesse período,
sempre tive contato com a pesquisa, mas, em serviço, meu foco
estava na Atenção Primária e na temática de alimentação e
nutrição. Em 2007, quando eu estava terminando o mestrado,
participei de uma seleção no Ministério da Saúde (MS) e estou
aqui desde então. Depois, em 2013, me tornei servidora do MS na
carreira de Analista de Políticas Sociais e, desde o final de 2019,
estou como Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde. Já são quase 15 anos trabalhando no MS, com
experiência em: gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), mais
especificamente na atenção primária; promoção da saúde e da
alimentação saudável; e políticas de saúde e nutrição.
    Para você, qual é a importância do Conecte SUS Cidadão para
as áreas do Ministério da Saúde?
   O Conecte SUS é muito importante para todas as áreas da
saúde, em especial, para as que são relacionadas à promoção da
saúde. Na alimentação, por exemplo, temos o Guia Alimentar para
a População Brasileira que é considerado um dos melhores do
mundo, e um dos grandes desafios é fazer com que as suas
mensagens e informações cheguem à população. O Conecte SUS,
então, contribui para que as orientações e as mensagens de
promoção da saúde, nesse caso específico da alimentação,
cheguem diretamente aos brasileiros. 
    Qual o objetivo do Peso Saudável?
  É uma estratégia que contribui para a promoção da saúde dos
brasileiros, pois queremos que os brasileiros fiquem cada vez
menos doentes. Hoje as principais causas de morte, com exceção
do cenário da pandemia, são as doenças crônicas não
transmissíveis, sendo que elas acontecem, em parte, pela
alimentação não adequada. Então, se focarmos em promover
políticas de alimentação e nutrição saudável, é possível evitar
uma série de doenças. O Conecte SUS entra como uma ferramenta
de promoção da saúde, que se soma a outras estratégias do MS,
na tentativa de frear esse aumento da obesidade que vem
acontecendo no país nos últimos anos.

   Quais são as funcionalidades (ou funções) do Peso Saudável?
  O Peso Saudável proporciona o monitoramento do peso, testes de
como está a alimentação do cidadão, informação e recomendações
sobre a alimentação saudável. Com relação ao monitoramento do
peso, as evidências científicas mostram que quem tem o hábito de
monitorar o seu peso tende a ganhar menos peso. O Conecte SUS,
então, estimula o cidadão a monitorar o seu peso e permite ter um
histórico a partir dos registros. Além disso, essa primeira versão
traz mensagens simples à população, proporcionando informações
confiáveis acerca da alimentação saudável. Também há orientações
de atividade física e testes que avaliam como está a alimentação do
cidadão. Esse teste permite que a pessoa faça uma reflexão sobre o
seu consumo e seus hábitos alimentares e, ao final, ele faz uma
recomendação.
  Como a funcionalidade do Peso Saudável beneficia o cidadão e os
profissionais de saúde?
   O que eu vejo de benefícios para o cidadão brasileiro é,
principalmente, a informação confiável. Hoje você encontra
informações sobre alimentação em qualquer lugar, a questão é
saber qual a informação confiável. Logo, ter no Conecte SUS a
informação do MS sobre o que é uma alimentação saudável é uma
grande conquista, porque existe muita desinformação nessa
temática e a população fica confusa e sem referência. Com o
Conecte SUS é possível desmistificar a informação sobre a
alimentação. Ele apoia os indivíduos a refletirem sobre sua
alimentação e pode provocar uma mudança em seus hábitos,
tornando-os mais saudáveis. Além das informações sobre
alimentação, os brasileiros também encontram recomendações
sobre atividade física na funcionalidade do Peso Saudável.
    O que você espera do Conecte SUS Cidadão no futuro?
  No geral, eu vejo que o Conecte SUS tem o potencial de ser a
ferramenta que conecta os brasileiros com o SUS e, agora com a
versão do Conecte SUS Profissional, conecta também o profissional
de saúde com o cidadão. É um sistema que unifica várias
informações em um único lugar. Então, eu vislumbro uma integração
de todas as formas de comunicação entre cidadão, profissionais e
gestores de saúde por meio do Conecte SUS, ou seja, em uma única
plataforma.
  Como foi a experiência da Coordenação– Geral de Alimentação e
Nutrição em atuar junto à Coordenação-Geral de Inovação em
Serviços Digitais (CGISD/DATASUS) no desenvolvimento da
funcionalidade – Peso Saudável?
   A experiência foi muito bacana e superou as nossas expectativas.
Há muito tempo nós queríamos ter uma plataforma em que
conseguíssemos conversar com a população sobre alimentação e
nutrição. O processo de solicitação é demorado, porque passa por
uma série de trâmites internos, mas, depois de aprovado, a área
responsável entrou em contato conosco e agiu rapidamente. A
equipe entendeu a nossa proposta, o que imaginamos para a
primeira versão, e atendeu a demanda em tempo recorde. E, logo
mais vem a versão 2 que terá novas funcionalidades para a
temática. 
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PORTARIA DO MS HOMOLOGA A ADESÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA AO PROGRAMA INFORMATIZA APS

     No dia 30 de junho de 2021, foi publicada a Portaria GM/MS nº 1.474, que homologa a adesão das equipes de Saúde da Família (eSF) e da
Atenção Primária (eAP) informatizadas ao Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde
(Informatiza APS), alinhada com os propósitos da Prioridade nº 2 da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28) —
Informatização dos 3 Níveis de Atenção.
    A partir da regulamentação, o Distrito Federal e os municípios listados estarão aptos a receberem os incentivos financeiros federais de
custeio mensal, conforme estabelecido na Portaria que instituiu o Programa Informatiza APS (GM/MS nº 2.983/2019). Esses incentivos
serão transferidos mensalmente do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma regular e
automática.
    Conheça a Portaria e confira a lista das equipes de Saúde da Família (eSF) e das equipes de Atenção Primária (eAP) informatizadas que
estão aptas a receberem o benefício:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.474-de-30-de-junho-de-2021-329490797
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    A Palestra Magna, conduzida por Marco Antonio Bego — engenheiro, mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP),
diretor executivo do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP e diretor de Inovação no InovaHC —, abordou a importância do
uso da tecnologia para aumentar o acesso, incrementar a equidade, melhorar a qualidade e assegurar a sustentabilidade da saúde no país.
“Espero que possamos nos integrar, para entregar ao paciente a melhor forma dessa tratativa digital e das novas oportunidades que nos
aparecem com essa possibilidade de usarmos a tecnologia de uma forma cada vez mais aplicada”, contou o palestrante.
   Nesse sentido, o diretor do DATASUS/MS, Jacson Venancio de Barros, atentou para a relevância de se garantir a segurança da informação
na Saúde Digital, já que se trata do compartilhamento dos dados dos cidadãos. Jacson destacou a necessidade de padrões de alcance da
interoperabilidade e de assegurar a qualidade dos dados, para que a informação seja útil para o sistema de saúde.
      O Curso de Especialização
   O programa do Curso de Especialização em Saúde Digital contempla a oferta de microcursos autoinstrucionais para a qualificação
profissional em todo o território nacional. No edital publicado em 27 de janeiro de 2021, o programa alcançou aproximadamente 12 mil
inscritos, que passaram por três fases de seleção até chegar aos 150 candidatos classificados.
    De acordo com a vice-reitora da UFG, Sandramara Matias Chaves, esse curso de especialização irá contribuir na formação de profissionais
da saúde digital de forma efetiva e significativa. “Essa é uma área que requer, cada vez mais, profissionais capacitados para lidar com as
necessidades de saúde da população e para aperfeiçoar, cada vez mais, os processos de atendimento. Com certeza essa pós-graduação
qualificará todos os alunos que entraram para esse curso e eles farão a diferença onde quer que irão atuar”, esclarece Sandramara.
    O curso possui matriculados de todas as regiões do Brasil, com idades entre 24 e 60 anos. Dentre as vagas de classificados, 72,5% foram
ocupadas por mulheres, 36% por pretos, pardos ou indígenas (PPI) e 2,7% por pessoas com deficiência (PcD). Quanto à formação, a maioria
dos alunos é graduada há mais de 5 anos, principalmente na área da saúde (67,3%) e em Tecnologia da Informação (13,3%), indicando a
importância da qualificação para atender às necessidades do mercado de trabalho.

PALESTRA MAGNA INICIA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DIGITAL
     O 1º Encontro Virtual do Curso de Especialização em Saúde Digital, no dia 20
de julho de 2021, marca o início de a uma jornada de aprendizados alinhada à
Prioridade nº 5 da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28),
que prevê a formação e a capacitação de recursos humanos com foco na
qualificação de gestores e profissionais de saúde e de tecnologia da informação.
   Promovido pelo Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás
(UFG), em parceria com o Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS/MS) e com apoio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde (SGTES), o evento trouxe o tema “Saúde Digital: um
panorama dos desafios e oportunidades”, explanado em uma palestra magna
com representantes da UFG e do DATASUS/SE/MS.

https://www.youtube.com/channel/UCVEN3bSdTJsYvDM0JfqerYA

     “Esse curso e todo esse programa vai mostrar que o Brasil pode ser protagonista em
saúde digital. Quanto mais pessoas tiverem o conhecimento, melhor será a entrega e,
certamente, conseguiremos equilibrar a oferta com a demanda. Se conseguirmos aliar
toda a expertise que o SUS tem hoje com tecnologia, não tem dúvida de que seremos
imbatíveis”, apontou o diretor do DATASUS.
     O 1º Encontro Virtual do Curso está disponível no canal oficial da UFG:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.474-de-30-de-junho-de-2021-329490797
https://www.youtube.com/channel/UCVEN3bSdTJsYvDM0JfqerYA
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NOVAS FUNCIONALIDADES ESTÃO DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA DO CONECTE SUS
CIDADÃO

Boletim CONECTE SUS
Coordenação- Geral de Inovação em Sistemas Digitais - CGISD/DATASUS/SE
Escritório de Gestão de Projetos do Programa Conecte SUS - EGP.CONECTE SUS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo, Ala B, Sala 149 - egp.rnds@saude.gov.br
saudedigital.saude.gov.br | rnds.saude.gov.br

Todas as matérias estão sinalizadas em seu topo de acordo com a cor que corresponde a cada uma das prioridades do Plano de Ação da Estratégia de Saúde
Digital 2028. Ao todo são sete prioridades: Governança e Liderança (amarelo); Informatização dos 3 Níveis de Atenção (laranja); Suporte à Melhoria da
Atenção à Saúde (vermelho); Usuário como Protagonista (rosa); Formação e Capacitação de Recursos Humanos (roxo); Ambiente e Interconectividade
(azul); e Ecossistema de Inovação (verde). Com isso, será possível acompanhar a evolução das ações realizadas no âmbito do DATASUS.

   O Conecte SUS Cidadão ganhou novas funcionalidades neste mês. Desde o dia 8 de junho, essas
atualizações estão disponíveis à população brasileira. Elas buscam promover maior praticidade e
transparência na disponibilidade dos dados de saúde do cidadão.
Na nova versão do aplicativo, a geolocalização foi ampliada para atender mais serviços de saúde. Agora,
os cidadãos têm a possibilidade de identificar e localizar os estabelecimentos habilitados para os
serviços de Saúde Bucal e Doenças Raras.
    O aplicativo também conta com um serviço que disponibiliza informações sobre hábitos adequados de
saúde. A funcionalidade Peso Saudável apresenta ao cidadão várias dicas sobre condutas nutricionais e
atividades físicas a serem utilizadas na prevenção e tratamento da obesidade. Além disso, é possível
realizar testes para acompanhar o Índice de Massa Corporal (IMC) e verificar o status de como o cidadão
tem se alimentado. 
     Para completar esse conjunto de novas funcionalidades, o fluxo de suporte ao Conecte SUS Cidadão
foi harmonizado e as mensagens sobre a “não apresentação de dados” e a “indisponibilidade do serviço”
foram corrigidas para qualificar o atendimento às demandas dos cidadãos.
   O Conecte SUS Cidadão é uma iniciativa do Programa Conecte SUS| Ministério da Saúde, que permite o
acesso do usuário às suas informações de saúde. Para conferir essas e outras funcionalidades, basta
acessar o portal do Conecte SUS ou realizar o download do aplicativo - disponível em celulares com
sistema operacional Android ou iOS: 

https://conectesus.saude.gov.br/home

REUNIÃO EM ALAGOAS TRATA DA EVOLUÇÃO DO PROGRAMA CONECTE SUS

    Durante a visita em Alagoas para o Lançamento do Conecte
SUS Profissional, o Ministério da Saúde (MS) reuniu-se com o
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) de
Alagoas no dia 2 de julho, para tratar sobre a evolução da
expansão do programa Conecte SUS.
  A agenda  contou com a presença de representantes de
Secretarias  Municipais de Saúde, da Secretaria Estadual de
Saúde, da  Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas
Digitais   (CGISD/DATASUS/SE/MS) e da Coordenação-Geral  de
Informação da  Atenção  Primária  (CGIAP/DESF/SAPS/MS)
para discutir  para discutir as propostas e os encaminhamentos da expansão do programa Conecte SUS.

     Na ocasião, foi acordada a continuação do programa Conecte SUS no estado de Alagoas considerando as regiões de saúde pré-definidas
e, paralelamente, a expansão do projeto para as demais regiões do estado. Com isso, uma nova agenda de trabalho será elaborada para
impulsionar a expansão, com foco no aumento de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) informatizadas.

mailto:egp.rnds@saude.gov.br
http://saudedigital.saude.gov.br/
https://rnds.saude.gov.br/
https://conectesus.saude.gov.br/home

