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Política Nacional de Informação 
e Informática em Saúde - PNIIS
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O DATASUS pertence à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS) e 
tem como principal objetivo estruturar sistemas de informação, integrar da-
dos em saúde e auxiliar na gestão dos diversos níveis de atenção em saú-
de. Em seus 30 anos de fundação, o DATASUS proporcionou inúmeras evo-
luções tecnológicas para o SUS e ao Ministério da Saúde, com soluções que 
auxiliam os profissionais de saúde e gestores, provendo benefícios ao cidadão. 
Utiliza subsídios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), per-
mitindo a realização de projetos extremamente específicos de saúde. Quan-
do falamos em disponibilização das informações em saúde, o sistema do 
DATASUS é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organi-
zação Pan-Americana de Saúde (OPAS) como um dos mais completos do mundo. 
O DATASUS atua diretamente na transformação digital da saúde, e desde 2019 
com o foco na implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD) e a 
atualização na Política de Informática e Informação à Saúde (PNIIS), promovendo, 
de forma estratégica, maior agilidade na evolução das soluções tecnológicas do 
SUS viabilizando a troca de informações de forma transparente e com segurança 
dos dados da saúde, permitindo, desde 2020, que o cidadão acesse o seu histórico 
clínico na palma de sua mão, atualizado de forma automática e ampliado de forma 
gradativa através da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e a integração de 
diversos sistemas, bases de dados e soluções tecnológicas. As soluções tecnoló-
gicas disponibilizadas pelo DATASUS permitem a troca de dados interagerencial, 
embarcando produtos, serviços, sistemas e aplicativos.

Quando falamos em disponibilização 
das informações em saúde, o sistema 
do DATASUS é considerado pela OMS 
e a OPAS como um dos mais 
completos do mundo.
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O DIRETOR
Jacson Venancio de Barros tem 30 anos de experiência em Health IT. Responsável pela implementação 
da Saúde Digital no Brasil. Foi CIO do Hospital das Clínicas da FMUSP e da Fundação Faculdade Medici-
na. Graduado em Engenharia Elétrica e Mestre em Ciências Médicas/FMUSP, atualmente, cursando o 
programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (doutorado) pelo Departamento de Informática Médica da 
FMUSP. Assumiu a direção do DATASUS em fevereiro de 2019 e foi responsável por idealizar o concei-
to de rede, motivando o compartilhamento de dados de saúde de forma segura para quem precisa.
Iniciou assim a construção da infovia que tem possibilitado o avanço na Saúde Digital no país.
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100
SERVIDORES

306
TERCEIRIZADOS

61
BOLSISTAS

03
REQUISITADOS

nosso time

O DATASUS é formado por quatro Coordenações-Gerais, 
que são os pilares que apoiam no fomento estratégico 
de soluções de TI, na infraestrutura e segurança dos da-
dos, na governança e gestão dos projetos e na inovação 
tecnológica em benefício do Cidadão. As Coordenações-
-Gerais estão divididas em: 

Estrutura Organizacional

• Inovação de Sistemas Digitais (CGISD);
• Infraestrutura (CGIE);
• Governança e Gestão de Projetos em TIC – CGGOV;
• Sistemas de Informação e Operação – CGSIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE 
O NOSSO SITE CLICANDO NO BOTÃO

https://datasus.saude.gov.br/
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A NECESSIDADETransformação Digital da Saúde

As unidades de saúde produzem 
diversas informações clínicas, 

porém, muitas ainda são armazenadas 
em papel, não possibilitando a troca 

de dados que permitem a continuidade 
do cuidado ao cidadão.

O Sistema Único de Saúde (SUS) está presente em todo o país, através das Unida-
des Básicas de Saúde (UBS), popularmente conhecidas como “Postinhos de Saú-
de”. Com quase 43 mil UBS e apenas 21mil Informatizadas, esta é a porta de en-
trada dos serviços do SUS em todo o país.
Segundo a pesquisa TIC Saúde de 2017, dos 81% dos estabelecimentos de saúde 
no Brasil, informatizados, apenas 21% mantêm as Informações Clínicas e Cadas-
trais nos prontuários em formato eletrônico. 
A Transformação Digital da Saúde tem que começar pela porta de entrada do SUS. 
Com a troca de dados por meio de um conjunto mínimo de dados.

O que é preciso para começar?
• Infraestrutura
• Mão de Obra Qualificada
• Padronização de Vocabulário da Saúde
• Integração e Interoperabilidade
• Readequação de Processos
• Treinamento
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Registros na base nacional do
cartão nacional de saúde - CNS

Procedimentos ambulatoriais
sistema de informações ambulatoriais - SIA

Procedimentos hospitalares
sistema de informações hospitalares - SIh

registros no sistema de informações da
atenção básica - sisab

registros no sistema de troca de
informações na saúde suplementar - tiss

290 MI

4 bI/ano

450 mi/ano

11 MI/ano

900 MI/anoNÚ
M

ER
OS

A saúde gera uma grandiosidade em 
números de registros e procedimentos 
por ano.



Construir uma estrada 
digital, bem sinalizada e com 

regras claras. Permitindo a 
troca de informações entre 

os estabelecimentos de saúde, 
público e privado, e em todos os 

níveis de atenção e vigilância em 
Saúde. Os dados clínicos devem estar 

disponíveis para quem precisa e no 
momento em que precisar.

A SOLUÇÃO

A SOLUÇÃO
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INFOVIA
Estamos pavimentando a estrada 
para uma nova perspectiva em 
Saúde Digital para o Brasil.
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A Saúde Digital compreende o uso dos recursos tecnológicos
no ambiente da saúde, com o objetivo de reduzir a
ineficiência na prestação de cuidados à saúde,
aprimorando o acesso aos dados clínicos,
reduzindo custos e aumentando a qualidade
dos serviços prestados.

SAÚDE DIGITAL



Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD)
A estratégia brasileira foi desenvolvida colocando o cidadão como protagonista de 
todo o processo, pois ele é o maior beneficiário das ações planejadas, desenvolvi-
das e realizadas. Idealizando a troca das informações clínicas em todos os níveis de 
atenção à saúde, Atenção primária, Atenção Especializada e Vigilância em Saúde, 
seja pública ou privada, pois a continuidade do cuidado do cidadão não se limita 
apenas ao SUS ou a um nível de atenção.

CLIQUE no botão E CONHEÇA A ESTRATÉGIA de saúde digital

O planejamento estratégico da Saúde Digital no Brasil apresenta o programa 
Conecte SUS como principal programa para a implementação da ESD no país, vi-
sando solucionar as principais dificuldades e limitações apresentadas no cenário 
atual do Brasil.

                                                               ATENÇÃO PRIMÁRIA   -   ATENÇÃO ESPECIA
LIZ

AD
A

        
                                                                                                                                                                      SAÚDE PÚBLICA   -   SAÚDE PRIVADA

                                                                                                                                              VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O Cidadão é o protagonista da
estratégia brasileira, o maior beneficiário 
da Saúde Digital.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital
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A Infovia foi construída e está sendo
pavimentada para impulsionar os projetos
da Saúde Digital no Brasil

dados confiáveisinformações de saúde
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A RNDS é a Infovia da saúde, um grande 
repositório de informações de saúde hospedado 
em Cloud, que atua em rede e segue um 
padrão na identificação do paciente, com 
transparência na comunicação entre sistemas 
(interoperabilidade dos registros), e possibilita 
a análise longitudinal de dados. A Infovia 
impulsiona outros projetos da saúde digital.

A RNDS surgiu com base nas diretrizes da Política Nacional de Informática e Informações em Saúde (PNIIS, 
2015), da Estratégia da e-Saúde (CIT, 2017) e do Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação de Saúde 
Digital para o Brasil (PAM&A, 2019) e da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28). 

O Blockchain
O armazenamento dos dados é feito atra-
vés do Blockchain, juntamente com links 
para os Electronic Health Record (EHR), 
que contêm descrições detalhadas de 
cada interação. Um hash do registro mé-
dico também é armazenado no bloco, as-
sim, a fidelidade do conteúdo pode ser fa-
cilmente verificada.

Legado
O início do projeto contempla informações 
de bases de dados legadas, como dados 
do Sistema de Informações Ambulatoriais 
(SIA), Sistema de Informações Hospitala-
res (SIH), Sistema de Informação em Saú-
de para a Atenção Básica (SISAB), Sistema 
de Informações do Programa Nacional de 
Imunizações (SISPNI), entre outros.

CLIQUE E ACESSE!

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


DATASUS - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUSBOOK DAS REALIZAÇÕES NO PERÍODO 2020/2021 15

INFORMAÇÃOTECNOLOGIA

Pandemia X Apoio Tecnológico
Diante da ocorrência do estado de calamidade pública provo-
cado pelo novo coronavírus em meados de março de 2020, 
todo o sistema de saúde, em especial o SUS, prioriza suas 
ações de modo que estejam em pleno alinhamento com as 
prioridades nacionais de combate à COVID-19. Com esse en-
tendimento, o DATASUS precisava fomentar de forma ágil 
soluções tecnológicas para possibilitar o registro e dissemi-
nação dos dados ligados aos diversos níveis de atenção e a 
Vigilância em Saúde, tanto no setor público como no setor 
privado, para apoiar na tomada de decisão dos gestores e 
profissionais de saúde e promover ferramentas de orienta-
ção para o cidadão.
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• Lançamento do Plano de Contingência do DATASUS;
• Antecipar o uso da RNDS a nível Nacional;
• Aplicativo Coronavírus-SUS para orientar a população sobre a pandemia;
• Sistema e-SUS Notifica, para notificar casos sintomáticos de síndrome gripal leve;
• Portal Coronavírus Brasil
• Integração dos laboratórios clínicos com a RNDS, para disponibilizar os resultados 

de exames de Covid-19;
• Adequação da RNDS com à Lei de Proteção de Dados (LGPD);
• Conecte SUS Cidadão;
• Carteira de Vacinação Digital;
• Certificado Nacional de Vacinação Covid-19;
• Campanha de Vacinação Identificada, por meio do CPF do cidadão;
• Novo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização;
• Integração de sistemas próprios de Vacinação com a RNDS;
• Integração do sistema da Atenção Primária à Saúde com a RNDS;
• Conecte SUS Profissional;
• Início do Prontuário Único do Cidadão.
• OpenDataSUS - disseminação dos dados;
• Dashboards gerenciais; 

Entre as soluções e ações
realizadas, destacam-se:
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E-SUS APS
Atenção primária 
em nível nacional.

Sistemas 
desenvolvidos 
nos Estados e 

Municípios e na 
rede privada.

Programa 
Nacional de 
Imunização.

Gerenciamento 
de dados híbridos. 

Vacinômetro, 
OpenDatasus.

Integração das 
informações de 
saúde da rede 

pública e privada.

Agilidade no 
processo de 

notificação da 
COVID-19.

SIST. PRÓPRIOS SI-PNI

DATA LAKE CONECTE SUS E-SUS NOTIFICA

INPUT OUTPUT

RNDS frente à Pandemia
Antes da pandemia, a RNDS estava em fase piloto 
apenas no estado de Alagoas, porém, com a necessi-
dade de informações qualificadas da saúde o Minis-
tério da Saúde decidiu expandi-la para todo o Brasil, 
e tem sido uma plataforma tecnológica indispensável 
para as ações da saúde no combate à pandemia CO-
VID-19, permitindo maior segurança da informação, 
interoperabilidade, processos de notificação, vigilân-
cia em saúde, aplicativos móveis e canais de acesso.

Campanha de Vacinação
Em prol da Campanha de Vacinação, o DATASUS modernizou o Sistema 
de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e promo-
veu a integração de sistemas próprios com a RNDS, permitindo que Es-
tados e Municípios concentrem todos os registros de vacinas de forma 
identificada na base federal. As informações integradas à RNDS geram 
transparência e possibilidade de auditoria dos registros da campanha 
e serviços digitais ao cidadão, como a emissão do Certificado Nacional 
de Vacinação COVID-19 e acesso aos dados de vacinação  na Carteira 
de Vacinação Digital por meio do Conecte SUS Cidadão.

Resultados de Exames Covid-19
O primeiro uso da RNDS frente à pan-
demia foi a integração com os Labora-
tórios Clínicos, permitindo, assim, o en-
vio dos resultados de exames Covid-19 
(PCR), promovendo a troca de informa-
ções entre a saúde pública e privada, 
bem como a entrega dos resultados dos 
exames aos cidadãos e profissionais de 
saúde, através do Conecte SUS.
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Em julho deste ano foi determinado, através da portaria 
nº 1.792, que todos os laboratórios, públicos ou privados, 
enviem as notificações sobre os resultados de exames 
COVID-19 ao Ministério da Saúde. Diante desse procedi-
mento, o MS deve receber todos os resultados de testes 
diagnóstico, independentemente do resultado ou do mé-
todo de realização.
A partir do resultado, o prazo para registro e transmissão 
das informações na RNDS é de 24 horas.

ENVIO DE RESULTADOS 
CLÍNICOS À RNDS

Frank Pires,
Coordenador-Geral 

de Sistemas
de Informação

e Operação

Frank Pires

Uma das principais características da RNDS é ter uma estrutura descentralizada que permite a comunicação com 
outros sistemas, utilizando a premissa do Conjunto Mínimo de Dados com protocolo de fácil implementação, pos-
sibilitando o retorno das informações para o cidadão.
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Ministério da Saúde lançou o aplicativo Coronavírus-SUS
para orientar a população sobre o Covid-19

A tecnologia desenvolvida pelo DATASUS, 
em parceira com o Google e a Apple, auxilia 
na conscientização da população, apoiando 
no combate à pandemia.
Lançada em 28 de fevereiro de 2020,  a fer-
ramenta oferece informações sobre os prin-
cipais sintomas e orientações sobre preven-
ção e proteção contra a Covid-19. Em agosto, 
o MS firmou uma parceria junto com o Goo-
gle a Apple, para implementar a funciona-
lidade de rastreamento de contato através 
da tecnologia Exposure Notification API.
Na prática, a nova funcionalidade permite 
que o usuário que testou positivo valide o 
teste Covid-19 e autorize o envio de alertas 
aos seus contatos detectados, via bluetooth, 
indicando a possível exposição ao vírus.

Sem identificar pessoas e resultados, 
as notificações funcionam apenas com 
pessoas que estejam fazendo uso do 
aplicativo, podendo assim saber sobre 
uma possível exposição com casos po-
sitivos da doença. 
O aplicativo não tem acesso a nenhu-
ma informação pessoal, mantendo se-
guro o acesso e conservando a privaci-
dade dos usuários. Todos os dados são 
criptografados e salvos localmente no 
smartphone e só ficam disponíveis na 
ferramenta durante o período de 14 
dias. Para eliminar as informações, a 
pessoa pode, a qualquer momento, 
desativar as configurações no aplicati-
vo ou até mesmo excluí-lo.

Já foram realizados mais de 64 milhões de downloads do app.
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Plataforma de saúde para 
cidadão, profissionais e 
gestores de saúde.
Sistema Único de Saúde Brasileiro

O Conecte SUS é o principal progra-
ma do governo federal para mate-
rializar a Estratégia de Saúde Digital 
para o Brasil, prevendo a integração 
das informações de saúde, sejam 
públicas ou privadas, em uma gran-
de rede de dados inovadora e se-
gura, permitindo a troca de dados 
entre os diversos níveis de atenção 
e o acesso à informação.
O piloto do programa teve início 
no segundo semestre de 2019 no 
estado de Alagoas e, desde o seu 
lançamento, já ampliou o atendi-
mento a nível nacional, o que be-
neficiou os cidadãos e os profissio-
nais de saúde.



PROGRAMA CONECTE SUS 
Portfólio de Gestão de Projetos da ESD

• Gestão Negocial da RNDS
• Arquitetura RNDS
• LGPD/Consentimento RNDS
• Carga Inicial e Contínua
• Data Lake
• Modelos Informação Clínica
• Modelos Computacionais
• Expansão Nacional Certificado Digital
• Suporte RNDS

O Conecte SUS foi instituído 
pela Portaria GM/MS nº 1.434, 
de 28 de maio de 2020. É um 
programa do governo federal 
coordenado pelo DATASUS em 
parceria com áreas finalísticas 
do Ministério da Saúde.

O Conecte SUS conta com projetos estruturantes 
para alcançar os objetivos propostos e tem como 
principal característica ser um programa de evo-
lução contínua.

GOVERNANÇA
rnds (Plataforma)

Integração à RNDS

ecosistema de inovação

Expansão dos serviços integrados à rnds

informatização aps

capacitação de rh para esd

disseminação da informação

informatização ambulatorial/hospitalar

expansão conecte sus

• Estruturação e consolidação da 
Governança

• Comitês
• Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (PNIIS);
• Arcabouço legal
• Gerenciamento de Riscos
• Comunicação
• Monitoramento e Avaliação da ESD
• Gestão Orçamentária

• PEP HC-FMUSP
• PEC e-SUS APS
• Guia de Integração e FAQ
• Laboratórios de Análises 

Clínicas (COVID-19)

• Estruturação e Gestão do 
Ecossistema

• Avaliação de Projetos de Inovação
• Cooperações Nacionais
• Cooperações Internacionais

• Prescrição Eletrônica
• Banco de Imagem
• Regulação

• Informatiza APS
• Conectividade APS

• Programa Educacional em 
Saúde Digital - UFG

• Programa Educacional em 
Informática em Saúde - HSL

• Conecte SUS Cidadão
• Conecte SUS Profissional
• Conecte SUS Gestor

• Oferta de Prontuário Eletrônico

• Oficinas de Implantação
• Engajamento do Uso

CLIQUE E ACESSE os relatórios 
e boletins do conectesus

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital/monitoramento-e-avaliacao-da-esd/monitoramento-e-avaliacao-da-esd


CLIQUE para assistir ao vídeo da campanha de divulgação

Juliana Zinader, 
Coordenadora-Geral da CGISD.

A RNDS vem se estabelecendo 
como a grande plataforma
de informações em Saúde.
Caminha para ser a plataforma 
de inovação, informação e 
serviços digitais para o Brasil, 
incluindo a Saúde Suplementar.
Juliana Zinader

O aplicativo já conta com mais de
14 milhões de downloads.

O Ministério da Saúde (MS) lançou, em ju-
lho de 2020, o Conecte SUS Cidadão para 
todo Brasil, tornando-se a porta de entra-
da digital para os serviços do SUS, acessí-
vel a toda população através de navega-
dor web ou por meio de aplicativo mobile, 
disponível de forma gratuita nas lojas An-
droid e IOS. 
Ele é o aplicativo oficial do MS e permi-
te ao cidadão acompanhar o seu histórico 
clínico.  O seu login deve ser realizado por 
meio do acesso único do governo federal, 
o Gov.br. 
O aplicativo fornece ao cidadão as suas in-
formações de saúde conforme registro dos 
atendimentos, como exames, histórico de 
atendimentos, vacinas, medicamentos 
retirados no programa Farmácia Popular, 
consulta a posição na fila de transplan-
tes, doação de sangue e internações. Po-
rém, para apoiar o combate à pandemia 
do novo coronavírus, foram priorizadas as 
funcionalidades de resultados de exames 
PCR, Carteira de Vacinação Digital e Certi-
ficado Nacional de Vacinação Covid-19.

Conecte SUS cidadão

https://www.youtube.com/watch?v=SnGnDbpoUpE
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O certificado é um documento que comprova que o cidadão completou seu ci-
clo vacinal contra a Covid-19 e pode ser apresentado sempre que necessário. 
O documento apresenta dados cadastrais, informações sobre as vacinas administra-
das, data e o horário da emissão do certificado e dados de autenticação do certificado. 
O certificado poderá ser emitido em PDF e nos idiomas português, inglês e espanhol.

Uso do Certificado em viagens
Apesar de não existir uma normativa internacio-
nal publicada, alguns países, como a Suíça e a 
França, já aceitam o Certificado Nacional de Vaci-
nação Covid-19 como comprovante válido para a 
entrada em seu território.

CERTIFICADO NACIONAL DE VACINAÇÃO 
COVID-19 NO CONECTE SUS

Carteira de Vacinação Digital
A Carteira de Vacinação Digital está sendo 
atualizada de forma gradativa, com as vaci-
nas recebidas pelo cidadão registradas no 
SI-PNI, e permitirá o acesso do cidadão a 
todos seus dados de vacinação na palma da 
mão, com dados de local e data da imuni-
zação. Essa funcionalidade já disponibiliza 
a visualização das doses da vacina contra a 
covid-19 recebidas, para o controle do es-
quema vacinal, podendo
ser emitida em PDF e
através de código
numérico ou QRCode.

Quem pode emitir
O certificado é disponível a todo cidadão que completou seu 
ciclo vacinal, as duas doses ou a dose única da vacina contra 
a covid-19. Os estados e municípios devem enviar as infor-
mações de vacinação à Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS), para a atualização da Carteira de Vacinação Digital. 

Como emitir 
O primeiro passo é fazer o download do aplicativo Conecte 
SUS Cidadão ou abrir sua versão web. O próximo passo é a 
criação do login no gov.br, através do CPF. Com o aplicativo 
logado basta acessar a Carteira de Vacinação Digital através 
do ícone “vacinas”. A ferramenta apresentará a possibilida-
de de visualizar, salvar e imprimir o seu certificado.

Acessos:
Versão web: [hiperlink: https:// conectesus.saude.gov.br/home]
O aplicativo está disponível na galeria de aplicativos do gov.br 
[https://www.gov.br/pt-br/ apps/@@galeria-de-aplicativos ].

SAIBA MAIS

https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19


Dados ao Profissional
A plataforma atualmente disponi-
biliza acesso aos dados de apoio ao 
combate da pandemia do novo co-
ronavírus, como Resultados de Exa-
mes, Carteira de Vacinação Digital e 
Certificado Nacional de Vacinação. 
Porém, além de dados da Covid-19, 
a ferramenta engloba outros dados 
de saúde como medicamentos dis-
pensados pelo programa Farmácia 
Popular, internações e demais in-
formações clínicas que estão sendo 
inseridas de forma gradativa.

Como acessar
O acesso do Conecte SUS Profissio-
nal é por meio do sistema PEC e-SUS 
APs, em sua última versão, certifi-
cado e integrado à RNDS, sendo ne-
cessário informar os dados de aces-
so ao gov.br. O primeiro acesso é 
validado na base de dados do Con-
selho Federal de Medicina (CFM), 
garantindo a segurança dos dados 
disponibilizados na plataforma.

Conecte SUS Profissional
O Conecte SUS Profissional é uma pla-
taforma voltada para os profissionais 
de saúde, que permitirá o início de um 
Prontuário Único do Cidadão, abar-
cando dados registrados na rede pú-
blica e privada, entre diversos níveis 
de atenção à saúde.
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Resultado de Exame Laboratorial da Covid-19:
• Mais de 26 milhões de resultados de exames PCR já disponibilizados. 
• São mais de 356 Laboratórios Clínicos conectados e aptos a enviar resultados 

de exames de Covid-19.

Certificado Nacional de Vacinação para Covid-19:
• Funcionalidade de impressão ou emissão em PDF. 
• Mais de 44 milhões de cidadãos aptos a emitirem o certificado.

Carteira de Vacinação Digital para Covid-19:
• Funcionalidade de impressão ou emissão em PDF. 
• Mais de 150 milhões de doses de vacinas de Covid-19 enviados para a RNDS. 
• Mais de 42 sistemas de vacinação de terceiros integrados à RNDS, além do 

SI-PNI e e-SUS APS.

Medicamentos dispensados
• (Farmácia Popular).

Internação Hospitalar
• (histórico a partir de 2018).

O Conecte SUS Profissional 
irá aprimorar a 
efetividade do cuidado 
prestado ao cidadão e 
automatizar o acesso às 
informações clínicas.
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O Ministério da Saúde promoveu, no dia 1º de julho de 2021, o lançamento do Conecte SUS Profissio-
nal, na UBS de Poeira, no município de Marechal Deodoro do estado de Alagoas, o evento contou com 
a participação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Secretário de Atenção Primária à Saúde, Ra-
phael Parente, Diretor do DATASUS, Jacson Barros entre outras autoridades locais, e representantes 
do COSEMS, CONASEMS, profissionais de saúde e equipe técnica do MS.

no município de
Marechal Deodoro/AL

Lançamento

Jacson Barros, diretor do Datasus,
na cerimônia de lançamento do programa  

ConecteSUS, em Marechal Deodoro - AL,
 junto  com as autoridades locais
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O evento consolida um marco no avanço 
da transformação digital da saúde, com 
a implementação da Estratégia de Saúde 
Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28).

Durante o evento o Datasus apresentou um vídeo 
sobre o uso do Conecte SUS Profissional nas primeiras 
UBS integradas à RNDS, nos municípios de Marechal 
Deodoro e de Penedo - Alagoas.

Após o lançamento do Conecte SUS Profissional, a ferramenta se tornou 
disponível para todo o Brasil, necessitando apenas que a UBS esteja in-
formatizada. Atualmente existem 15 mil UBS informatizadas e aptas a 
utilizarem a ferramenta em todo o país.

Além do lançamento, foram apresentadas três obras pu-
blicadas pelo Ministério da Saúde, que buscam desenvol-
ver e analisar os avanços da saúde digital no país: Estra-
tégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28), 

Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, participa da 
cerimônia de lançamento do programa

Técnicos do Ministério da Saúde 
apresentam a publicação da
Estratégia de Saúde Digital para o Brasil

Jacson Barros, diretor do Datasus, 
visita primeira UBS conectada
à RNDS no Brasil

Clique no botão à esquerda para 
assistir ao vídeo do lançamento.

Clique no botão à esquerda para 
assistir ao vídeo da campanha.

Relatório Final do Projeto Piloto Conecte 
SUS e o 1º Relatório de Monitoramento 
e Avaliação (M&A) da ESD28. As publi-
cações podem ser acessadas na Biblio-
teca Virtual em Saúde da pasta.

https://www.youtube.com/watch?v=A9aN5laMEn8
https://www.youtube.com/watch?v=bxoIlTaAqZE


e-sus notifica

O Departamento de Informática do SUS – DATASUS disponibilizou, dia 27 de 
março, o e-SUS Notifica, nova ferramenta on-line de registro de notificação 
de casos de síndrome gripal leve suspeitos e confirmados do Novo Corona-
vírus – COVID-19. O notificador conta com design intuitivo e infraestrutura 
de alta performance, que proporciona agilidade no processo de notifica-
ção. Diante da grande demanda de registros de notificações de casos sus-
peitos e confirmados de COVID-19, o DATASUS disponibilizou uma equipe 
de suporte para auxiliar o usuário, promovendo a melhor experiência dos 
notificadores estaduais e municipais.

profissionais de saúde, 
o brasil está com vocês!

CLIQUE E ACESSE!

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/vigilancia-em-saude-svs/sistemas-de-informacao/e-sus-notifica
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Quem desconhece a história do e-SUS Notifica, não 
sabe o esforço empreendido pela equipe do DATASUS 
para colocar no ar o sistema que registra as notifica-
ções da COVID-19 em todo o Brasil. Mal teve início 
a pandemia neste lado de cá, o Ministério da Saúde 
precisou elaborar uma resposta rápida e segura para 
contabilizar e qualificar os casos sobre o novo coro-
navírus país afora. Só assim o governo federal con-
seguiria elaborar os próximos passos de prevenção e 
contenção da doença. 
Como reação a uma necessidade urgente, nascia no dia 
27 de março o e-SUS Notifica, plataforma com interface 
facilitada, inserido em cloud, com escabilidade e agili-
dade notificar. Mas não bastava apenas criar uma ferra-
menta, por isso, o Notifica está em constante evolução, 
atendendo às demandas dos notificantes e gestores em 
saúde e com uma página de suporte para orientar os 
estados e municípios. Hoje, por exemplo, podem ser in-
cluídas no sistema informações sobre ocupação hospi-
talar – casos suspeitos e confirmados – monitoramento 
de contatos – dados adversos à vacinação e consultar 
os dados da vacinação de forma identificada.

Nós, do DATASUS, temos o compromisso de promover 
melhorias nos produtos oferecidos ao cidadão, principal-
mente no contexto atual, onde o uso da tecnologia pode 
fazer toda a diferença no resultado do combate contra a 
COVID-19. Já efetuamos aprimoramentos – com soluções 
tecnológicas inovadoras e de infraestrutura – para afinar o 
desempenho e aprimorar a experiência do usuário, atra-
vés de relatos de algumas gestões municipais e estaduais. 

O e-SUS Notifica 
e sua evolução constante

Enfrentamos certos obstáculos, face à grande quan-
tidade de dados de unidades de vigilância que não 
conseguem fazer o download ou exportação dos 
registros para um arquivo de trabalho. A situação 
acontece, principalmente, nas capitais. Pensando 
nisso, o DATASUS já ofereceu a solução da interface 
de integração, a API, o que ajuda a otimizar o pro-
cesso de captura de informações. Vale lembrar: são 
mais de 188 mil usuários e aproximadamente 300 
mil notificações diárias, o que já totalizou mais de 
62 milhões de registros na plataforma.
Mas é preciso observar e levar em conta que, por 
ainda ser um sistema muito novo, não é incomum 
aparecerem certos problemas decorrentes do au-
mento expressivo do volume de informações e aces-
sos simultâneos em determinados períodos. Assim 
como no mundo inteiro, fomos surpreendidos com 
um vírus mortal e de rápida disseminação, e todos 
estamos aprendendo ao longo do processo como 
reagir e calcular a próxima ação. Podemos e deve-
mos aprender com a situação crítica que se coloca a 
nossa frente: o avanço neste serviço que prestamos 
aos cidadãos é um legado de conhecimento e tec-
nologias, que servirá como pavimento para outras 
iniciativas, e para o fortalecimento da Estratégia de 
Saúde Digital para o Brasil.

Vale lembrar:
são mais de 188 mil usuários e, 

aproximadamente,
300 mil notificações diárias

Jacson Venancio de Barros
Diretor do DATASUS
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Qual foi o papel da Governança na implementação do 
e-SUS Notifica? E como foi o trabalho de apoio e orien-
tação aos usuários ao sistema recém lançado?
Todas as áreas do Ministério da Saúde se mobilizaram no 
início de 2020 para apoiar o SUS no combate à pandemia 
que se instalava no país, que já apresentava uma cres-
cente no número de casos positivados em todo o país.
A Governança atuou na organização do time de respostas 
rápidas do DATASUS, apoiando no alinhamento das ações 
que estavam sendo realizadas e no correto direcionamen-
to das demandas solicitadas pelo Gabinete do Ministro da 
Saúde e demais secretarias, como a de Vigilância em Saú-
de (SVS), que tinha a necessidade de fomentar uma ferra-
menta para a notificação de casos suspeitos e confirma-
dos de Covid-19, de fácil acesso para todos os vigilantes 
epidemiológicos do país.

O DATASUS fomentou uma nova e inovadora ferramenta 
de notificação para o Ministério da Saúde,  que foi rapida-
mente implementada, porém necessitava de um suporte 
para apoiar os usuários desde o seu cadastro inicial. Nes-
te momento a CGGOV se mobilizou para estruturar essa 
equipe de suporte capacitada, disponibilizando um canal 
de atendimento ao usuário por e-mail, desenvolveu uma 
página de suporte e desenvolveu tutoriais do sistema para 
o acesso dos usuários. 
O DATASUS, como a grande maioria dos departamentos 
do MS, possui um número extremamente reduzido de ser-
vidores, colaboradores e bolsistas. A solução encontrada 
para atender de forma imediata o suporte aos usuários 
foi inserir as equipes da CGGOV do escritório de projetos, 
da comunicação, da governança e da disseminação no 
apoio ao primeiro nível de atendimento.  

e-sus notifica:
ENTREVISTA COM A COORDENADORA-GERAL

DO DATASUS, ROBERTA MASSA
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O sistema foi desenvolvido em uma situação de urgência e 
precisava estar disponível em pouco tempo. Quais foram os 
atributos indispensáveis para colocar o sistema no ar? Ele 
conseguiu alcançar o objetivo proposto no projeto inicial? 
O sistema deveria proporcionar a melhor experiência para o 
usuário, com layout intuitivo, com formulário simplificado e 
preciso, onde a equipe do DATASUS conseguiu reduzir a pri-
meira ficha de notificação, que continha mais de 100 campos 
a preencher, para um formulário com apenas 13 campos, 
sem sofrer perdas nos dados a serem adquiridos. O sistema 
necessitava ter uma boa estabilidade e uma infraestrutura 
escalável, permitindo o atendimento de um alto número de 
acessos simultâneos, por isto o sistema já nasceu em cloud.
O projeto inicial foi atendido com sucesso, mas, não era pos-
sível prever em que proporção a pandemia iria se dissemi-
nar no Brasil. Na medida em que ela crescia, novos desafios 
foram surgindo do ponto de vista de sistema, atendimento 
e infraestrutura. 
 
Quais são os maiores desafios ao lidar com um volume tão 
grande de dados? 
O maior desafio em lidar com um alto volume de dados é pos-
suir uma infraestrutura que seja capaz de sustentar a robus-
tez de informações, com múltiplos acessos simultâneos, pois 
temos quase 145 mil usuários cadastrados no sistema e, ao 
mesmo tempo, promover uma navegação rápida e intuitiva, 
garantindo a segurança nas informações trafegadas.

Devido à extensão territorial do país e às diferenças socio-
econômicas entre cada região, o perfil dos usuários e seus 
conhecimentos de informática devem variar de um estado 
para outro. O sistema é “amigável”? Como ele foi pensado 
para cada uma dessas realidades? 
Os fatores socioeconômicos variam de uma região para outra 
e impactam diretamente no perfil dos usuários que acessam 
a ferramenta, por isso, o sistema foi estruturado de modo que 
qualquer pessoa seja capaz de realizar o preenchimento dos 
dados, pois ele é autoexplicativo e totalmente intuitivo. No en-
tanto, esta preocupação em apoiar os usuários de qualquer re-
gião que o DATASUS estruturou, através da CGGOV, uma equi-
pe qualificada para apoiar e orientar os usuários do Notifica. 

Devido ao período recente de atividade, quais foram os apri-
moramentos mais importantes do sistema? Quais são os de-
safios que ainda permanecem? 
O sistema foi desenvolvido e lançado em tempo recorde, de-
vido à urgência que o período pandêmico solicitava, e como 
todo sistema recém-lançado, ele tem um período de adap-
tação e ajustes, com isso podemos afirmar que o DATASUS 
foi trocando a roda com o veículo em movimento, pois não 
podíamos parar. Logo após o lançamento do sistema foi ne-
cessário ir inserindo novos módulos como o de Internações, 
Monitoramento de Contato, Dados de Vacinação Covid-19 e 
Eventos Adversos. Além dos módulos inseridos, o sistema teve 
várias melhorias em suas funcionalidades, como a Gestão de 

O projeto inicial 
foi atendido com 

sucesso, mas, não 
era possível prever 
em que proporção 
a pandemia iria se 

disseminar no Brasil. 
Na medida em que ela 
crescia, novos desafios 

foram surgindo do 
ponto de vista de 

sistema, atendimento 
e infraestrutura.
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Usuários, Filtro de Pesquisas, Exportações em arquivos 
CSV, Integração com API’s de consumo de dados, filtros 
de exportações de arquivos da vacinação entre tantas 
outras. Mesmo com tantas evoluções, a equipe técnica 
tem novos desafios, como a conversão do acesso do sis-
tema para o Acesso Único do governo federal (gov.br). 

De acordo com relatos do time de suporte no Rio, o 
Notifica vem apresentando melhorias com o tempo, 
suprindo as necessidades dos usuários conforme elas 
surgem. Há previsão de que o sistema permaneça fun-
cionando da mesma maneira e com a mesma dimen-
são após a pandemia? 
Todo sistema em pleno funcionamento passa por atuali-
zações e melhorias constantes. Sabemos que a pandemia 
se tornará estável em algum momento, com tendência 
à normalidade, porém, a COVID-19 não irá desaparecer 
de uma hora para outra. Assim, é importante manter-
mos o sistema em pleno funcionamento, com as pessoas 
registrando as notificações mesmo após o pico. A conti-
nuidade do sistema contribui para o processo de análise 
de informações e a tomada de decisão estratégica, bem 
como para o desenvolvimento de pesquisas nacionais e 
internacionais, pois ainda temos muito o que aprender 
em relação à pandemia. Além do uso do sistema para a 
pandemia esta é mais uma tecnologia que ficará como 
legado para o SUS, uma plataforma única de notifica-
ções, podendo ser inserido diversos formulários e módu-
los para serem notificados.

O DATASUS tem uma rotina de monitoramento do siste-
ma? Como são definidas as necessidades de correção e 
melhoria do sistema? 
O e-SUS Notifica foi classificado internamente no DATA-
SUS como um sistema crítico, onde foi elaborado e im-
plementado um protocolo de execução do Plano de Co-
municação de Incidentes do Sistema, em que qualquer 
tipo de instabilidade, ou inoperância do sistema, gera 
atribuições e ações imediatas com prazos determinados   
e respostas especificas para cada público que possa ser 
impactado. O canal de suporte do sistema, através do 
e-mail, esusve.suporte@saude.br é outro excelente ter-
mômetro de monitoramento do sistema, pois as suges-
tões enviadas pelos usuários são recebidas e tratadas 
por uma equipe de analistas capacitados e experientes 
com o desenvolvimento e implementação de sistemas 
de saúde, que já atuaram em diversos sistemas críticos 

da saúde, essa equipe é formada por servidores da Co-
ordenação de Disseminação de Dados, que avaliam a 
experiência do usuário e mantém a equipe de desenvol-
vimento ciente do que ocorre. Cada módulo do sistema 
tem um gestor definido e formalizado por portaria, res-
ponsáveis por solicitar aprimoramentos em cada mó-
dulo visando o melhor atendimento das necessidades 
dos usuários.

Qual é a maior contribuição do Notifica para o cami-
nho que vem sendo trilhado para a implementação da 
Saúde Digital no Brasil? 
O Notifica é mais uma entrega que proporciona agilida-
de para as pontas realizarem notificações e pode ser uti-
lizada na troca de informações entre os estados e muni-
cípios com o Ministério da Saúde, permitindo o acesso à 
informação a quem precisa no momento em que precisa.

O Notifica é mais uma entrega que proporciona agilidade 
para as pontas realizarem notificações e pode ser utilizado na troca 

de informações entre os estados e municípios com o Ministério da Saúde, 
permitindo o acesso à informação de quem precisa no momento em que precisa.
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Assim que implementada a plataforma de 
notificações do Ministério da Saúde, e-SUS 
Notifica, viu-se a necessidade de um ca-
nal de atendimento e suporte aos usuá-
rios, com orientações desde o cadastro do 
usuário na ferramenta até as orientações 
necessárias às regras para o registro das 
notificações. A equipe de governança do 
DATASUS foi mobilizada inicialmente para 
compor esse time de resposta rápida aos 
usuários do Notifica. “Houve um trabalho 
intenso nas primeiras semanas de utiliza-
ção do e-SUS Notifica. A situação como 
um todo era crítica e ensejava o emprego 
de todas as forças disponíveis”, relata José 
Carlos de Souza Santos Jorge, colaborador 
do Rio de Janeiro que, em conjunto com 
os colegas Jeronimo Ribeiro Gomes e Ilan 
Chamovitz, faz parte do time responsável 
de suporte à ferramenta. 

DATASUS - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS

Da esq para a dir.
Jeronimo Ribeiro Gomes, 

José Carlos Jorge e
Ilan Chamovitz.

Suporte do e-SUS Notifica 
já registrou mais de 7,5 mil 
atendimentos mensais
Conheça o time que trabalha sem descanso para apoiar 
e orientar usuários da ferramenta em todo o país.

Atualmente, esses pro-
fissionais são os respon-
sáveis por receberem as 
demandas referentes ao No-
tifica que chegam diariamente 
por e-mail, inclusive nos fins de 
semana e feriados – estimou-se 
uma média de mais de 7mil atendi-
mentos por mês. “A maioria das men-
sagens é respondida assim que é lida, 
mas, em caso de dúvidas mais específicas, 
ou assunto novo ainda sem orientação, en-
caminhamos a solicitação para o Nível 2 de 
suporte, que pode ser realizada pelo próprio 
DATASUS ou pela área gestora do módulo em 
questão, dependendo da especificidade da deman-
da. Procuramos atender o mais rápido possível, visto 
que quem trabalha na ponta – médicos, enfermeiros e 
demais profissionais de saúde – estão na linha de frente 
no combate à pandemia”, explica Jeronimo Ribeiro. 
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O serviço de suporte foi sendo aperfeiçoado 
com o tempo de operação, assim como o Noti-
fica, que, segundo José Carlos, não foi entregue 
prevendo a totalidade de necessidades dos usuá-
rios devido à urgência da implementação desta pla-
taforma, “mas que, ao longo das entregas das novas 
versões, incorporou muitas facilidades. Formas de coleta 
foram aprimoradas e o processamento do grande volume 
de dados foi agilizado”. 
Ele acredita que o e-SUS Notifica é a principal ferramenta para 
extrair um retrato da situação do país frente à pandemia e per-
mite que pesquisadores e gestores possam se debruçar sobre um 
volume expressivo de dados coletados e avaliar as ações de enfren-
tamento à Covid-19. “Poucas pessoas identificaram que esse é um sis-
tema crítico, que necessita alta performance e disponibilidade, abran-
gência nacional, deve ser de fácil uso e compreensão; que, além disso, 
deve ser capaz de lidar com um volume enorme de informações de forma 
rápida, sem esquecer da qualidade”, ressalta José Carlos.

Atendimento personalizado
Entre as demandas mais comuns, os colaboradores apon-

tam o cadastramento de novos usuários e de notificações, 
além da gestão de leitos. Para toda dúvida que chega, eles 

procuram acolher com empatia. “É importante que a equi-
pe tenha habilidades para a chamada ‘escuta ativa’, além 

de empatia, raciocínio lógico e boa comunicação. Apesar 
de utilizarmos respostas-padrão, é essencial interagirmos 

de forma individualizada e, assim, criarmos a sensação 
de proximidade”, detalha Ilan Chamovitz. Opinião com-

plementada por José Carlos: “Quem está relatando um 
problema ou uma dificuldade é um profissional de saúde 

que está enfrentando uma situação de crise, desgastante 
e estressante, em meio a tantas dificuldades”.

Para o futuro, Ilan Chamovitz entende que o maior desafio 
da plataforma não está na evolução da tecnologia, mas na 

sua adoção, ou seja, “na evolução da atitude das pessoas”.   
Em 2020, as equipes do Ministério que atuam no Supor-

te ao sistema (DATASUS, SVS e SAES) somaram esforços 
em benefício dos usuários. A ação destas equipes pos-

sibilitou o compartilhamento dos conhecimentos soma-
dos, por intermédio da criação de uma página para infor-

mações aos usuários. Foi estruturada na plataforma Wiki 
Saúde uma página com Perguntas e Respostas.

Houve um trabalho intenso nas primeiras semanas
de utilização do e-SUS Notifica. A situação como um todo era 

crítica e ensejava o emprego de todas as forças disponíveis
José Carlos Jorge
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CLIQUE E ACESSE!

sistema de informações 
do programa nacional
de imunizações - sipni

O objetivo fundamental do SI-PNI é possibilitar aos gestores envolvidos no 
programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos 
ou epidemias, a partir do registro dos imunos aplicados e do quantitativo 
populacional vacinado, que são agregados por faixa etária, em determina-
do período de tempo, em uma área geográfica. 

dinamismoimunização

http://pni.datasus.gov.br/apresentacao.asp


DATASUS inova na campanha de vacinação contra Covid-19 com o 
ineditismo do registro individualizado
Devido à necessidade de rastreamento e identificação de todos os dados relacio-
nados à campanha de vacinação contra a Covid-19, o DATASUS evoluiu o Sistema 
de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), permitindo o registro 
identificado do cidadão, com base no seu CPF/CNS. O sistema foi desenvolvido in-
tegrado à RNDS.

Registro individualizado
O registro identificado possibilita a individualização das informações e proporciona 
benefícios para o cidadão, profissionais e gestores em saúde. Exemplo, o usuário após 
concluir o seu processo de imunização, pode acompanhar as informações registradas 
por meio do Conecte SUS Cidadão, em sua Carteira de Vacinação Digital e com a pos-
sibilidade de realizar a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.

Mobilidade do sistema
Visando maior acessibilidade ao sistema nas salas de vacinação, foi desenvolvi-
do o acesso mobile, possibilitando o registro na ausencia de computadores com 
acesso à internet.

Força-tarefa
Foram adotadas táticas emergenciais para a digitização do serviço de vacinação, a iniciativa envolveu a revisão e o aprimoramento dos processos 
de imunização de forma inovadora, em uma dimensão inédita para o sistema de saúde, tornando a transformação do processo digital possível.
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O DATASUS inova com soluções 
tecnológicas em benefício do 

cidadão, para apoiar o PNI
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Monitoramento

Autoridades de Mesquita 
conhecem os benefícios 
dos sistemas do MS

Apresentação do Diretor do 
DATASUS ao Prefeito de Magé, 

Renato Cozzolino Harb

O ineditismo da campanha trouxe a necessi-
dade de um monitoramento mais próximo aos 
usuários nos estados e municípios. O DATASUS 
disponibilizou canais de suporte on-line e pro-
moveu visitas presenciais a alguns municípios, 
como em Magé e Mesquita, no Estado do Rio 
de Janeiro, que contou com a presença do di-
retor, Jacson Barros. Nos municípios de Pene-
do e Marechal Deodoro no Estado de Alagoas, 
onde a equipe acompanhou, juntamente com 
os secretários municipais de Saúde nos postos 
de vacinação, o funcionamento do sistema e a 
experiência dos usuários.

O diretor do DATASUS apresentou 
ao prefeito de Magé, Renato Cozzo-
lino Harb, soluções tecnológicas e 
ações de informatização para saú-
de local, com apoio financeiro do 
Ministério da Saúde. A equipe apre-
sentou ainda a plataforma mobile 
para os profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde, responsáveis 
pela vacinação.

Em Mesquita, ocorreu um encontro 
com autoridades locais em conjunto 
com o Consórcio Intermunicipal de Saú-
de da Baixada Fluminense (CISBAF). Na 
oportunidade, o diretor do DATASUS 
detalhou os recursos de Tecnologia da 
Informação utilizados no enfrentamen-
to à pandemia e citou os benefícios dos 
sistemas do MS e o monitoramento da 
atuação de estados e municípios.

O ineditismo da 
campanha trouxe 
a necessidade de 
um monitoramento 
mais próximo aos 
usuários nos estados 
e municípios.



DADOS EMTEMPO REAL

A secretária municipal de Saúde, Tânia 
Maria de Queiroz, de Marechal Deodo-
ro, apresentou a logística para a campa-
nha de vacinação contra a Covid-19, es-
truturada e informatizada para registrar e 
enviar os dados de imunização em tempo 
real. Permitindo o rápido acesso do cida-
dão aos seus dados de vacinação e possi-
bilitando rápida correção de registros pela 
equipe local, se necessário. 

Secretária municipal de Saúde
de Marechal Deodoro-AL,

Tânia maria de Queiroz

Secretário municipal de 
Saúde de Penedo-AL, 
Guilherme Lopes

Em Penedo, o secretário municipal de Saúde, Guilherme Res-
surreição Lopes, apresentou o local de vacinação com infra-
estrutura e conectividade, permitindo o registro e envio dos 
dados da vacinação em tempo real e possibilitando o acom-
panhamento da campanha por meio do Vacinômetro.
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agilidade

tecnologia
Plano Diretor
de Tecnologia

de Informação
e  comunicação

pdTIC

O Ministério da Saúde gerindo 
estrategicamente a saúde pública,

tornando mais ágil e utilizando 
tecnologia de ponta.
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O DATASUS inicia a elaboração do novo Plano Diretor de Tecnologia 
de Informação e Comunicação (pdTIC) do Ministério da Saúde

O objetivo do plano é definir 
as principais ações de TIC para 
o triênio 2022-2024, visando 
melhoria contínua da gestão e 
a evolução tecnológica do SUS 
em benefício do cidadão. 

Reunião do PDTIC 
contou com a 
participação do diretor 
do Datasus, Jacson 
Barros, e sua equipe.

Equipe da Coordenação de 
Governança - CGOV participa, 

ativamente, na elaboração do PDTIC

Frank Pires, Coordenador-Geral 
da CGSIO, conduz reunião do 

PDTIC com a participação dos 
Coordenadores do Datasus

“O PDTIC viabiliza o desenvolvimento da saúde 
pública com maior qualidade e agilidade para os 
usuários, fornecendo recursos tecnológicos para 
que os gestores tenham visão real do SUS e as 
ações necessárias a serem tomadas”, ressaltou o 
diretor do DATASUS, Jacson Barros.

A elaboração do plano é 
conduzida pela Coordena-
ção de Governança (CGOV/
CGGOV/DATASUS) e envol-
ve a participação de todas 
as coordenações do depar-
tamento e áreas negociais 
por meio da equipe institu-
ída através da Portaria DA-
TASUS Nº 52 de 18 de junho 
de 2021.

pdtic inovação
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Ministério da Saúde redefine o 
Comitê de Informação e

Informática em Saúde - CIINFO
e cria o Comitê Executivo de Tecnologia

da Informação e Comunicação – CETIC

CIINFOCIINFO

CETICCETIC

A nova estrutura contribui para
o controle e monitoramento das 

ações de TIC no âmbito do MS



BOOK DAS REALIZAÇÕES NO PERÍODO 2020/2021 DATASUS - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS42

A redefinição do Comitê de Informação e Informá-
tica em Saúde – CIINFO e a instituição do Comitê 
Executivo de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação - CETIC estreita a comunicação entre se-
cretarias, departamentos e coordenações do Mi-
nistério da Saúde, proporcionando uma evolução 
na maturidade de governança em TIC, apoiando a 
tomada de decisões estratégicas do órgão.  O CII-
NFO exerce função estratégica atuando nas deci-
sões do primeiro escalão do MS, aprovando políti-
cas e diretrizes de TIC, reunindo o ministro e seus 
secretários trimestralmente.
O CETIC desempenha função tática atuando na 
elaboração, implementação e coordenação de 
políticas, planos, diretrizes e objetivos estratégi-
cos de TIC, bem como no seu monitoramento e 
execução, reunindo-se mensalmente.  As reuniões 
dos Comitês têm a participação de todas as Secre-
tarias do MS e o DATASUS.
A instituição do CETIC e a reformulação do CIIN-
FO, através da Portaria GM/MS Nº 1.001, DE 18 
DE MAIO DE 2021, propiciará o reconhecimento 
e irá assegurar que a Governança em TIC seja re-
conhecida como parte da Governança Corporativa 
do Ministério da Saúde.

A nova estrutura visa ao alinhamento de ações, reduzindo cus-
tos, otimizando processos e eliminando duplicidade de projetos 
com a mesma finalidade. “Para garantir a Governança em Tecno-
logia de Informação e Comunicação em órgãos complexos é ne-
cessário estruturar as decisões nos níveis estratégicos, táticos e 
operacionais”, esclareceu a Coordenadora-Geral de Governança 
em TIC do DATASUS, Roberta Massa.”

Da esq. p/ a dir.
Roberta Massa e Graziella Cervo,

estão à frente do trabalho na CGGOV

Para garantir a Governança em 
Tecnologia de Informação e Comunicação 

em órgãos complexos é necessário 
estruturar as decisões nos níveis 

estratégicos, táticos e operacionais.
Roberta Massa
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inovaçãocloud

cloud
agilidade

estabilidade

segurança



Para implementar a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil verificou-se a necessidade de 
inovar no uso das ferramentas de TIC. No atual panorama não há como inovar sem pensar 
na Cloud como repositório de informações, e todas as suas possibilidades tecnológicas.
“Tivemos que, em 72 horas, migrar ¼ do nosso data center para a nuvem. Fomos “a 
quente”, como se diz na gíria, mas migramos os dados. E aí surgiram outros desafios”, 
relembra o diretor do DATASUS, Jacson Barros.

A hospedagem dos dados em Cloud foi mais adequada ao propósito 
da RNDS e permitiu que a sua implementação fosse mais ágil.

O uso da Cloud possibilitou extensão nas 
tomadas de decisão, agilidade, estabilidade 
e otimização dos dados e segurança.

Jackeline Almeida, 
coordenadora-geral 
da Infraestrutura do 

DATASUS

Jackeline Almeida

Ter um ambiente 
em nuvem em 
um momento tão 
sensível foi essencial 
para garantir uma 
infraestrutura com 
escalabilidade e 
disponibilidade. 
Onde 100% dos novos 
sistemas que atendiam 
covid já foram 
desenvolvidos para 
tecnologia em nuvem.
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PNIIS

TRANSFORMAÇÃO DIGITALTRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PNIISA Nova Política Nacional de Informação 
e Informática em Saúde (PNIIS) 
irá apoiar a Transformação 
Digital da Saúde
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O texto da política foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), CONASS e CONASEMS, através do Comitê Gestor 
da Saúde Digital, e teve a minuta aprovada em 27 de julho de 2021 pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da RESOLUÇÃO Nº 659, DE 26 DE JULHO DE 2021. 

A revisão da política é uma importante conquista, que define diretrizes norteadoras para a saúde, 
incentivando o uso inovador e transformador da tecnologia da informação.

O atual cenário da sociedade, marcado pela evolução digital, trouxe a ne-
cessidade de uma atualização na PNIIS, aprimorando a governança em TIC, 
transparência, segurança às informações e reforçando o engajamento do ci-
dadão ao uso de tecnologias. Uma das principais medidas da nova PNIIS foi 
o reconhecimento da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Novos temas de relevância foram inseridos na nova PNIIS:
• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
• Internet das Coisas (IoT);
• Big Data;
• Governança de Dados;
• Inteligência Artificial (AI).

Além do alinhamento com a 
Estratégia de Saúde Digital, a nova PNIIS 

apresenta diretrizes com o foco no cidadão, 
enquanto protagonista de sua saúde, e 

reconhece a RNDS como repositório nacional 
de dados para continuidade do cuidado.

Juliana Zinader



Metodologia de Priorização
de Projetos é reestruturada
viabilizando maior transparência
e desenvolvimento de 
soluções em TIC

A reestruturação é fundamental para a gestão de riscos 
e o gerenciamento de projetos de forma eficiente.

EFICIÊNCIA
SOLUÇÕES DE TIC



Da esq. p/ a dir.
Ereny Sena e 

Roberta Massa

Equipe do Escritório de Projetos trabalha no plano 
para melhorar as ações de Governança

O DATASUS está reestruturando a Metodologia de Prio-
rização de Projetos Digitais em Saúde (MPPDS), propor-
cionando a evolução da Governança e Gestão de Proje-
tos em TIC. Assegurando as recomendações indicadas 
pelos órgãos de controle Advocacia-Geral da União 
(AGU) e Tribunal de Contas da União (TCU), o departa-
mento está desenvolvendo ações que previnem riscos 
como desvios e fraudes, assegurando o cumprimento 
das ações estratégicas e demais políticas institucionais 
do ministério.

A adoção da Metodologia de Priorização de Projetos Digitais em Saúde 
visa garantir a transparência, eficiência e continuidade no uso de recursos

além do desenvolvimento de soluções de TIC no Ministério da Saúde
Ereny Sena



SINERGIA
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É o momento em que
 o todo é maior do que

a soma das partes.

SINERGIA
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Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
apoia avanços de TIC na saúde 
brasileira e a democratização 
dos dados

A conselheira Gerídice Moraes, do Conselho Nacional de 
Saúde, atuou na atualização do texto da nova Política de 
Informática e Informação à Saúde (PNIIS), em conjunto 
com o DATASUS, e fez observações relevantes do pro-
cesso de evolução da política e das soluções tecnológi-
cas apresentadas pelo Ministério da Saúde neste perío-
do pandêmico, destacando a importância da nova PNIIS 
para a evolução da Saúde Digital no Brasil.

A saúde brasileira tem passado por gran-
des desafios nesse período de pandemia, 
porém, cabe destacar as evoluções na In-
formática e Informação em saúde neste pe-
ríodo, que será o legado positivo em meio 
a tantas dificuldades enfrentadas. Atualiza-
mos a PNIIS e tivemos uma campanha de 
vacinação identificada, com o novo SI-PNI, 
permitindo o acesso do cidadão aos seus 
dados de vacinação na palma de sua mão, 
entre várias outras informações sobre seu 
prontuário, por meio do Conecte SUS Cida-
dão. Essa evolução traz mais entendimento 
à sociedade de que o prontuário é do cida-
dão e ele deve ter este acesso, independen-
te da região do país em que esteja. É grati-
ficante ver uma pessoa do interior do meu 
Ceará acessando seus dados de saúde de 
forma simples, em seu celular. Temos que 
aumentar a promoção dessas inovações, 
pois todos devem saber que essas possibi-
lidades já foram implementadas pelo SUS.

Gerídice Moraes citou ainda três princípios importantes 
contidos na nova PNIIS: a Democratização dos dados, 
Promoção do acesso aberto às informações de saúde e 
a autonomia do usuário. De acordo com ela, a nova polí-
tica servirá para apoiar a criação de estratégias e planos 
de ação que levem tecnologia e informação ao cidadão, 
colocando em prática o plano de torná-lo protagonista 
da saúde digital.

Gerídice Moraes,
Conselheira 

do CNS
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Conselho Nacional de Secretarias 
municipais de Saúde (CONASEMS) 
trabalha juntamente com DATASUS 
para avanço da saúde digital

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS) teve uma participação 
fundamental nas ações realizadas desde o início 
da pandemia, pois foi o interlocutor dos muni-
cípios junto ao Ministério da Saúde, apoiando o 
DATASUS no processo inovação e avanços tecno-
lógicos na saúde. O CONASEMS representa legal-
mente 5.570 municípios do Brasil, por meio dos 
secretários municipais de Saúde, e busca sempre 
o estreitamento da relação entre o ministério e 
os profissionais de saúde que atuam na ponta do 
atendimento à saúde, gerando uma sinergia ne-
cessária para a evolução dos programas, projetos 
e ações federais. O CONASEMS tem apoiado o 
DATASUS na implementação da Saúde Digital em 
todo o país.
O Assessor Técnico do CONASEMS, Diogo Demar-
chi, apontou a importância desse trabalho con-
junto, entendendo a necessidade de interlocu-
ção entre os entes para o sucesso das propostas 
de TIC, unindo a tecnologia com as necessidades 
dos municípios. 

“A pandemia trouxe a necessidade de aprimoramento das tecno-
logias e acelerou o avanço da transformação digital do SUS. Foi 
possível acompanhar dois momentos cruciais que possibilitaram 
a migração e a atuação da sociedade. Primeiro: a notificação de 
casos individualizando os registros no e-SUS Notifica. Em segun-
do lugar, a individualização dos registros de imunização, possibili-
tando pela primeira vez na história do SUS o registro identificado 
em uma campanha de vacinação, gerando dados qualificados que 
tem contribuído para o trabalho dos gestores e profissionais de 
saúde e possibilitou a criação de mais de 200 milhões de audito-
res aos dados da saúde, por meio do Conecte SUS Cidadão.
Apesar de estarmos em uma construção, esse processo de trans-
formação digital já tem proporcionado a difusão de dados de saú-
de em única rede, através de uma plataforma flexível, fomentan-
do soluções para todos os serviços e engajando o cidadão através 
do acesso aos seus dados”.

É preciso que o crescimento tecnológico
no âmbito da saúde alcance mais lugares,

é preciso levar a informação a todos os nichos da sociedade, 
através de uma comunicação mais assertiva a todos os públicos, 

com mais divulgações, desde banners em UBS a outdoors em 
aeroportos. É necessário comunicar de forma assertiva à toda 

população sobre as ações realizadas e as possibilidades
de acesso à informação desenvolvidas.

Diogo Demarchi,
Assessor Técnico

do CONASEMS
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mente tomando decisões mais assertivas 
para sua saúde. As inovações trazem be-
nefícios ao cidadão, profissional, gestor 
em saúde e até mesmo ao quadro socio-
econômico, a partir de uma população 
mais consciente e saudável, aprimoran-
do a máxima de que a saúde é o comple-
to bem-estar físico, mental e social”.
Houve uma sinergia entre as equipes da 
SAPS e do DATASUS, facilitando a integra-
ção à rede. A SAPS planeja oficinas em 
conjunto com as Secretarias de Estado, 
COSEMS, CONASS e o CONASEMS, visan-
do capacitar o maior número de multipli-
cadores que levem o conhecimento das 
novas ações de Saúde Digital aos muni-
cípios e UBS’s, buscando o maior engaja-
mento de cidadãos, profissionais e ges-
tores em saúde.

Michael Diana,
Coordenador-Geral 

de Informação da 
Atenção Primária

Integrados à RNDS e com acesso ao Conecte SUS 
Profissional, as equipes das Unidades Básicas deSaúde 

passam a ter mais um instrumento para fortalecer
o processo de trabalho na saúde.

Atenção Primária à Saúde trilha caminho inovador junto ao 
DATASUS na integração de prontuário eletrônico à RNDS.
A Atenção Primária contribuí no avanço tecnológico da saúde no Brasil.

A Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde (SAPS) apoia o DATASUS na 
transformação digital da saúde, es-
tando à frente do programa Informa-
tiza APS, projeto estruturante do pro-
grama Conecte SUS e que tem como 
objetivo levar informatização para as 
Unidades Básicas em Saúde em todo 
o país. A parceria proporciona o es-
treitamento das relações entre as 
tecnologias e o cidadão, fomentando 
o uso das soluções digitais no âmbito 
da saúde.
A Atenção Primária à Saúde (APS) é 
o primeiro nível de atenção em saú-
de, sendo a porta de entrada do cida-
dão no Sistema Único de Saúde (SUS), 
com isso é extremamente importante 
o avanço tecnológico dos dados em 
saúde, para melhoria do acompanha-
mento, tratamento e prevenção da 
saúde do usuário, reduzindo danos, 
com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral positiva. 

Em entrevista, o Coordenador-Geral de In-
formação da Atenção Primária, Michael 
Diana, destacou a importância da utiliza-
ção do Prontuário Eletrônico do Cidadão 
do e-SUS Atenção Primária de forma inte-
grada à Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS), contribuindo para o processo de 
informatização, disponibilizando de forma 
descentralizada os dados existentes em 
saúde dos cidadãos e possibilitando um 
acompanhamento a longo prazo.
Michael Diana relatou também o avanço 
tecnológico na rotina de trabalho dos pro-
fissionais nas unidades de saúde após o 
lançamento do Conecte SUS, apontando 
outros benefícios que essa transformação 
digital irá proporcionar. “Devido ao cres-
cente uso de tecnologias e implementação 
da Estratégia da Saúde Digital no Brasil, é 
possível notar uma mudança de cultura do 
cidadão e da saúde brasileira. Podemos ver 
um novo cenário de possibilidades, onde o 
cidadão é o protagonista, entendendo cada 
vez mais seu quadro clínico consequente-
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O Diretor do DATASUS, Jacson Barros, falou sobre os 
principais momentos de transformação digital da saú-
de e a metodologia de trabalho do departamento, en-
tendendo a necessidade de inovar a saúde brasileira 
alcançando o principal objetivo: proporcionar soluções 
digitais em benefício dos cidadãos, profissionais e ges-
tores da saúde.

Transformação interna
Em entrevista, o Diretor Jacson Barros iniciou apontan-
do duas medidas internas adotadas para o avanço do 
departamento, visando impulsionar os colaboradores 
e todos os processos vindouros. A primeira missão foi 
resgatar a confiança corporativa do DATASUS e a credibi-
lidade em sua capacidade, diminuindo processos buro-
cráticos e avançando em prol dos objetivos. A segunda 
medida foi aproximar o DATASUS do seu propósito, reco-
nhecendo o seu papel e o motivo do seu trabalho.

Traçando um caminho
O diretor do DATASUS relatou as primeiras ações táticas 
frente aos projetos de inovação digital, explicou que foi 
preciso traçar um filtro crítico e analítico das demandas, 
com objetivo de diminuir a quantidade de pedidos de 
sistemas, aperfeiçoando os existentes e buscando uma 
convergência de ideias, projetando sistemas que apon-
tem para o mesmo caminho.  

Com desafios e conquistas, o DATASUS inova a saúde 

Nova Rede de Dados, novas possibilidades 
Diante do aceleramento das tecnologias e o sonho de con-
quistar um prontuário eletrônico, a Diretoria do DATASUS 
juntamente com todos os coordenadores e equipes, viram 
a necessidade de criar uma plataforma que possibilitas-
se a disseminação da informação com interoperabilidade. 
Com isso, foram apontadas algumas premissas que possi-
bilitavam a criação dessa nova ferramenta. 
Primeira premissa apontada, a rede precisava ser agnós-
tica a qualquer tipo de tecnologia, ou seja, adaptável a 
todo tipo de plataforma, oferecendo ao usuário o poder 
de decisão. Segunda premissa, a rede precisava funcionar 

Toda essa estratégia 
baseou-se na continuidade 

do cuidado ao cidadão 
e a disponibilidade de 

informações da saúde. 
Hoje conseguimos colocar 

na palma da mão do 
cidadão, informações 

que ele não tinha.

na Cloud devido a quantidade de dados e o dinamismo do processo, per-
mitindo escalabilidade. E por último, precisava ser uma plataforma auto-
sustentável, para que não impactasse a rotina do dia a dia de quem fosse 
utilizar. Diante desse raciocínio, foi desenhada a Rede Nacional de Dados 
em Saúde, a RNDS, propondo uma tecnologia que permitisse a consolida-
ção e o compartilhamento da informação.
Após a criação da RNDS, o DATASUS tinha duas opções de abastecimento 
da rede, esperar o Brasil aderir ao novo formato abastecendo a rede aos 
poucos, ou iniciar utilizando a base federal já existente, padronizando ao 
preenchimento da nova rede. Diante das opções, a RNDS iniciou seu abas-
tecimento com os dados já disponíveis nos sistemas legados, disseminan-
do a informação de forma gradativa, enquanto se criava possibilidades e 
estratégias de coletas de dados, permitindo o retorno e o compartilha-
mento dos dados em todos os serviços de saúde, em favor dos cidadãos, 
profissionais e gestores da saúde.
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Um cenário impulsor 
Com o nascimento da RNDS, foi iniciado o 
projeto piloto do Conecte SUS no estado de 
Alagoas, porém, com o surgimento da pan-
demia, a nova tecnologia foi impulsionada a 
atender todo Brasil. Essa extensão auxiliou 
em uma série de outros projetos que atende 
o cidadão frente à pandemia, como o com-
partilhamento dos resultados de exames 
PCR, notificações digitais e a troca de infor-
mação facilitada. O cenário também levou à 
necessidade de notificar pela primeira vez os 
sintomas gripais, todo esse ineditismo do re-
gisto levou a criação de mais uma inovação: 
o e-SUS Notifica, que possibilitou notificar os 
casos e iniciar o acompanhamento através 
do sistema. 

Mudança de cultura
O diretor do DATASUS falou sobre a impor-
tância em continuar progredindo através das 
atuais tecnologias, a fim de ampliar cada vez 
mais a informatização. “ Com a criação do Co-
necte SUS e o monitoramento do uso, espera-
mos a amplitude da RNDS, buscando atribuir 
mais informações, com legitimidade, além de 
permitir conexões externas à RNDS para con-
tribuir com novas informações e, consequen-
temente, poder disponibilizar para os profis-
sionais e pacientes”, reforça Jacson Barros.

Hoje o profissional de saúde 
tem uma fotografia, mas nós 

estamos disponibilizando 
para ele um filme recente, 

coisa que não existia, 
informações que servem 

para o acompanhamento de 
atenção à saúde.

A disseminação de dados
também é uma habilidade, nós 

tivemos que criar situações e 
mecanismos para garantir que 

essas informações pudessem 
ser disseminadas de forma 

segura. A Cloud nos permitiu 
que as informações fossem 

disponibilizadas para o Brasil 
inteiro, tanto as informações 

sensíveis para garantir a
vigilância sanitária, como as 

informações anonimizadas
para o controle social, então

esse conjunto de ferramentas
nos proporcionou esse avanço.
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mês de incentivo ao aleitamento materno
dourado
Agosto

No mês de agosto, o DATASUS vem reforçar a importância da ama-
mentação e lembrar que o aleitamento materno estimula os músculos 
faciais do bebê, promovendo a respiração nasal e o desenvolvimento 
das arcadas dentárias.
Crianças amamentadas tem risco 35% menor de ter diabetes tipo 2, 
13% menor de ter sobrepeso/obesidade. A amamentação por seis me-
ses ou mais pode prevenir 14% a 19% dos casos de leucemia infantil.

Preocupado com isso, o DATASUS desenvolveu o Sistema de Geren-
ciamento e Produção de Bancos de Leite Humano - BLHWeb. O BLH 
internaliza procedimentos, diretrizes e normas técnicas de controle 
de qualidade e processos de trabalho utilizados por esse ambiente.  
Objetiva dinamizar o planejamento, a gestão e os processos de traba-
lho na Rede BLH, respondendo à nova demanda da Política Nacional 
de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde.

Amamente. Proteja você e seu filho!

Mais informações acesse: datasus.saude.gov.br
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Promovendo a modernização da 
Saúde no Brasil e provendo soluções 
em Tecnologia da Informação.

Departamento de 
informática do sus

datasus.saude.gov.br



30 ANOS DO DATASUS
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS EM MEIO À PANDEMIA
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Publicação do
Departamento de Informática do SUS
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agosto/2021

Todas as entrevistas foram realizadas remotamente.
As fotografias foram retiradas dos arquivos ou enviadas pelos entrevistados.
Toda a produção do material foi realizada seguindo os padrões de segurança 

estabelecidos pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária.

As informações constantes nesta publicação foram
extraídas do site do Ministério da Saúde no domínio

gov.br
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