
Confira as inovações em 
Sistemas desse mês 
de setembro.

inovação

DATASUS participa 
de fóruns e seminários,

confira!

qualificação

Com novas tecnologias, DATASUS apoia 
programas e acompanhaPlano Nacional 

de testagem COVID-19.

infraestrutura

O personagem da segunda edição do 
quadro “Quem faz” é um servidor que 

apoia o DATASUS há 18 anos.

quem faz

Veja reuniões e metodologia 
da Governança e Gestão 
em Projetos em TIC.

governança

Diretor Merched Cheheb 
participa de Audiência
Pública.

diretor

MINISTRO ACOMPANHA 
TESTAGEM EM MASSA

Esta é uma publicação do Departamento de Informá-
tica do SUS - DATASUS, órgão subordinado à Se-
cretaria Executiva do Ministério da Saúde. O Boletim 
DATASUS tem por objetivo dar publicidade às ações 
realizadas pelo departamento e permitir o acompa-
nhamento da Transformação Digital da Saúde.
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EDITORIA

O Boletim DATASUS deste mês apresenta em 
destaque matéria sobre o lançamento do Plano 
Nacional de Expansão da Testagem para Co-
vid-19, que ocorreu em setembro. O evento 
contou com forte apoio das equipes do DA-
TASUS, em todas as regiões onde ocorreram 
os testes. 
Mostraremos os trabalhos de infraestrutura re-
alizados no mês de setembro, proporcionando 
mais tecnologia a diversas áreas do Ministério 
da Saúde. Como o apoio ao Programa SAMU 
192, a contratação dos serviços de nuvem hí-
brida e informações sobre o OpenDATASUS.
Apresentaremos como foi a participação do 
Diretor do DATASUS, Merched Cheheb, na 
Audiência Pública que tratou da Identificação 
Civil Nacional, a qual torna o CPF o identifi-
cador do cidadão no SUS. 
Nesta 2ª edição, vamos abordar as inovações 
realizadas, como a nova versão do e-SUS No-
tifica e o registro de voluntários que participa-
ram das pesquisas clínicas para o desenvolvi-
mento das vacinas COVID-19.
O Boletim vai apresentar as ações de gover-
nança no desenvolvimento do PDTIC de 2022 
a 2024, acompanhamento da 2ª reunião ordi-
nária do CETIC, além das capacitações reali-
zadas com foco na Transformação Digital da 
Saúde e implementação da Saúde Digital.
No quadro “Quem Faz”, você irá conhecer a 
trajetória de um servidor que vem apoiando o 
DATASUS e contribuindo com diversos pro-
jetos, há 18 anos. Vem saber Quem Faz!

Com conhecimento, reconhecimento e ins-
piração, buscamos fortalecer o DATASUS.

Núcleo de Comunicação do DATASUS
NUCOM
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DATASUS lança 
nova versão do 

e-SUS Notifica

No dia 08 de setembro, o DA-
TASUS, juntamente com o De-
partamento de Análise em Saú-
de e Vigilância de Doenças Não 
Transmissíveis (DASNT), lançou 
a nova versão, de número 2.47.4, 
do sistema e-SUS Notifica. A atu-
alização foi pactuada na Comis-
são Intergestores Tripartite (CIT), 
e visa aperfeiçoar a ferramenta 
e atender às necessidades para o 
enfrentamento à pandemia. 
A nova versão foi estudada, ide-
alizada, pactuada, desenvolvida 
e homologada no período de três 
meses, entre junho e setembro, e 
trouxe mudanças importantes aos 
usuários, como o acesso único via 
gov.br, o que possibilita a aprova-
ção automática do autocadastro, 
além de maior segurança e agili-
dade no uso da plataforma. Outra 
novidade foi a funcionalidade 
autocomplete, liberada para usuá-
rios com autenticação nível prata 
pelo gov.br. Além disso, foram in-
cluídos campos referentes a estra-

tégia e local de testagem, campos 
relacionados à vacinação contra 
Covid-19, que são preenchidos 
automaticamente a partir da inte-
gração com a RNDS, bem como 
novas regras para resultados dos 
testes Covid-19 e a vinculação do 
CNES ao local de notificação. 
O Coordenador de Desenvolvi-
mento dos Sistemas do DATA-
SUS, Elmo Oliveira, falou em 
entrevista sobre as novidades 
agregadas à versão. “As prin-
cipais alterações do sistema fo-
ram permitir o registro de dados 
de testes rápidos Covid-19 e o 
acesso da plataforma pelo gov.
br. Essas atualizações refletem o 
avanço da ferramenta juntamente 
com a necessidade do momen-
to, em combate à pandemia, e a 
adequação ao acesso único do 
governo federal, além de ofere-
cer maior segurança e agilidade 
no acesso do usuário”. O Coor-
denador Elmo falou ainda sobre 
uma nova funcionalidade que 

está sendo aprimorada para implementação 
do e-SUS Notifica, também em combate à 
pandemia. “Estamos trabalhando para lan-
çar uma nova funcionalidade de integração 
do notifica com a RNDS, que irá permitir 
que no momento em que for feita a notifi-
cação, o registro de um caso, o teste rápido 
já será enviado à RNDS”. Com essa nova 
funcionalidade prevista, os resultados de 
exames de testes rápidos que estiverem na 
RNDS serão espelhados ainda no aplicativo 
Conecte SUS Cidadão, oferecendo mais in-
formação para o cidadão.
As atualizações dessa versão foram apre-
sentadas em reuniões para os estados e 
municípios, a fim de orientar sobre as al-
terações do sistema. Nas reuniões, também 
houve a disponibilização de documentação 
e de manuais de como consumir as infor-
mações, para a adequação dos usuários. O 
Conselho Nacional de Secretarias Munici-
pais de Saúde (CONASEMS), em parceria 
com a Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), também realizou uma live, em seu 
canal do YouTube, detalhando as atualiza-
ções do sistema e-SUS Notifica, em espe-
cial as do módulo de notificação.
O diretor do DASNT, Giovanny França, 
destaca o empenho da equipe do Ministério 
da Saúde em dar suporte aos profissionais 
que atuam em todas unidades federativas, 
durante a implantação da nova versão, e 
afirma que atualização do e-SUS Notifica 
corrobora com o compromisso da Vigilân-
cia em Saúde no enfrentamento à pandemia 
de Covid-19, “Desde o seu lançamento, o 
e-SUS Notifica vem sendo aprimorado para 
atender às necessidades das equipes de vi-
gilância no registro e monitoramento dos 
casos de Covid-19 em todo o país. Os da-
dos produzidos pelo sistema são a matéria-
-prima essencial para a tomada de decisão 
pelas três esferas de gestão do SUS, com o 
propósito de controlar a epidemia e mitigar 
os seus impactos e, por consequência, ga-
rantir a saúde da população”.

A nova versão oferece mais 
informação e segurança ao usuário, 
aprimorando sua experiência no 
uso do sistema.
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inovação

Os dados produzidos 
pelo e-SUS Notifica são a 
matéria-prima essencial 

para a tomada de decisão 
pelas três esferas de 

gestão do SUS...
Giovanny França

Giovanny França,
diretor do DASNT
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O DATASUS apoiou a realização do cur-
so “I Curso HL7 FHIR para RNDS” pro-
movido pelo Instituto HL7, por causa da 
necessidade de qualificação de mão de 
obra para atuar nos projetos de transfor-
mação digital em saúde.

Mais informações:

DATASUS apoia capacitação de profissionais em 
curso de interoperabilidade com foco na RNDS

Curso HL7 FHIR para RNDS capacita profissionais que atuam com 
projetos de transformação digital em saúde e utilizam interoperabilidade 
como conceito.DATASUS realizou reunião técnica 

sobre inserção dos registros de 
vacinas de voluntários na RNDS
A reunião mostrou aos técnicos e profissionais 
responsáveis pelo registro, como será o processo 
de adequação e envio dos registros de vacinação 
COVID-19 dos voluntários.

Metodologia:

• Conteúdo teórico: disponibilizado via ambiente Moodle EAD;

• 4 aulas expositivas com especialistas para elucidação do conteúdo via zoom;

• 2 aulas para resolução de exercícios e dúvidas coletivas;

• 2 seminários de alunos para apresentação e correção do miniprojeto;

• Entrega de Miniprojeto, Frequência mínima: 75%, Nota mínima para aprovação: 70%;

• Pontos de atenção: A 1ª Versão do curso síncrono sem tutoria, outras versões com 

aulas gravadas.

O apoio institucional possibilitou uma maior aces-
sibilidade dos profissionais do departamento para 
se qualificarem.
O curso teve como objetivo a aplicação prática dos 
recursos FHIR (Fast Healthcare Interoperability Re-
sources), para criação de um miniprojeto para RNDS.

No dia 29 de setembro de 2021, o DATA-
SUS, juntamente com a Coordenação-Ge-
ral do Programa Nacional de Imunização 
(CGPNI), realizou a reunião de orientação 
para os patrocinadores/serviços, a fim de 
tratar sobre a inserção dos dados vacinais 
dos voluntários na RNDS. Os dados são 
dos cidadãos que participaram das pesqui-
sas clínicas para o desenvolvimento de va-
cinas COVID-19 aprovadas pela Anvisa. 
Desde 1º de outubro, está disponível no 
Portal de Serviços do DATASUS o modelo 
de informação adequado para integração 
dos sistemas e a forma de envio dos regis-
tros das vacinas aplicadas em voluntários. 
O registro ocorre mediante transferência de 
dados dos sistemas de informação do pa-
trocinador/serviço para a RNDS. 

Para fazer o envio dos dados, os estabelecimen-
tos deverão estar cadastrados no Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 
bem como o gestor responsável deverá estar vin-
culado no mesmo cadastro. 
A partir de outubro, os registros que forem envia-
dos à RNDS já irão constar no aplicativo Conec-
te SUS, seguindo o mesmo fluxo de registro de 
vacinação dos demais. Desta forma, os cidadãos 
que foram voluntários das pesquisas clínicas po-
derão consultar suas doses na Carteira de Vaci-
nação Digital e emitir o seu Certificado Nacional 
de Vacinação Covid-19, através do aplicativo. 
A reunião foi direcionada aos profissionais de 
Tecnologia da Informação (TI) e demais profis-
sionais responsáveis pelo registro e pela trans-
missão dos dados da vacinação realizada duran-
te as pesquisas.

https://hl7.org.br/
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CGISD PARTICIPA DE  seminário sobre 
LGPD na Saúde
O seminário contou com a participação de servidora da Coordenação-
Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD) do DATASUS.

Nos dias 22 e 23 de setembro, o Conselho Na-
cional de Saúde (CNS) e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) realizaram seminário sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e 
suas implicações no SUS. O evento ocorreu de 
forma online, através do Facebook e Youtube do 
CNS, e através do Canal VídeoSaúde Distribui-
dora da Fiocruz.
O DATASUS apoiou o evento no dia 23/09, com 
a participação da servidora Thais Lucena, Ana-
lista Técnica de Políticas Sociais, da CGISD. A 
palestrante fez parte da Mesa 8, que tratou da 
relação público-privado e papel do controle so-
cial da saúde. Thais Lucena apresentou a Estra-
tégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 
(ESD28), a Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS), o Conecte SUS e as ações de conformi-
dade à LGPD adotadas pelo Ministério da Saúde. 
A servidora falou sobre a importância do semi-
nário. “Este Seminário promoveu um importante 
debate entre atores de diversos setores (público e 
privado) da Saúde acerca do tema de privacida-
de de dados com foco na LGPD. Tendo em vista 
os grandes avanços da Saúde Digital no Brasil e 
considerando que a Lei já está em pleno vigor, 
abordar esse assunto de forma educativa é de ex-
trema relevância. Sem dúvida, um passo impor-
tante rumo a uma mudança definitiva de cultura 
que beneficiará a todos”.
A participação do DATASUS no evento levantou 
conceitos importantes vinculados aos cuidados 
em saúde e o exercício da cidadania, do ponto de 
vista privado, público e terceiro setor.

Thais Lucena,
Analista Técnica de Políticas Sociais da CGISD

qualificaÇÃO qualificação
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DATASUS participa do 1° Fórum Intersetorial 
de Saúde Digital

O Governo Federal promoveu o “1º Fórum 
Intersetorial de Saúde Digital”, entre os dias 
20 e 24 de setembro. O evento foi transmi-
tido pelo canal do Youtube do Ministério da 
Economia e da Associação Brasileira da In-
dustria de Alta Tecnologia de Produtos para 
Saúde (ABIMED). 
O objetivo do fórum foi identificar os limites 
tecnológicos ao avanço da saúde digital no 
Brasil e mobilizar todas as partes interessa-
das na temática, além de reunir experiências 
nacionais e internacionais, identificando as 
fronteiras do conhecimento e os desafios téc-
nicos em saúde digital.

O DATASUS foi representado em dois dias com palestrantes da 
Coordenação de Inovação

O DATASUS participou nos dias 22 e 24, repre-
sentado pela CGISD. No dia 22, a servidora Ga-
briella Neves palestrou no painel sobre “Infraes-
trutura, Segurança e Interoperabilidade de redes 
para a Saúde Digital”, falando sobre a RNDS. Já 
no dia 24, a servidora Márcia Marinho esteve no 
painel com o tema “Desafios Regulatórios frente 
a Implementação da Saúde Digital”, quando fa-
lou sobre o processo de elaboração e do conteú-
do da PNIIS e da ESD28.

O objetivo do fórum 
foi avaliar os limites 
tecnológicos ao avanço 
da saúde digital no Brasil, 
identificando as fronteiras 
do conhecimento e os 
desafios técnicos em 
saúde digital.
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GOVERNANÇAGOVERNANÇA

CETIC realiza 2ª reunião ordinária
No dia 08 de setembro, o Comitê Execu-
tivo de Tecnologia da Informação e Co-
municação (CETIC) realizou a 2ª reunião 
ordinária, no DATASUS. Seguindo o rito 
mensal, o comitê alinhou os encaminha-
mentos e deliberou sobre assuntos deste 
comitê tático.
Foram apresentadas na oportunidade 12 
ações referentes aos encaminhamentos da 
reunião anterior. Apresentados e aprovados 
os critérios para Convocação de Reunião 
Extraordinária do CETIC com a inclusão 
do critério: Demandas Emergenciais de 
Saúde Pública. Discutida a etapa inventá-
rio de necessidades do PDTIC. Informada 
a instituição do Comitê de TIC (COTIC) 
do DATASUS, bem como sua composição 
e finalidade. Expostos os resultados do tra-
balho de identificação do nível de criticida-
des dos sistemas do MS e demais reportes. 
Um importante assunto deliberado foi a 
ativação do Grupo de Trabalho da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (GT/LGPD), ins-
tituído no âmbito do Ministério da Saúde. 
Conforme explicou a Coordenadora-Geral 
em exercício da CGGOV, Graziella Cervo, 

“O Grupo de Trabalho da Lei Geral de Pro-
teção de Dados é destinado a propor ações 
substanciais à implementação e acompa-
nhamento da LGPD. O grupo aguarda pro-
gramação ampla de ações sob a Coordena-
ção da Secretaria Executiva por meio de 
Encarregado de Dados a ser formalmente 
designado, para que o Ministério da Saúde 
intensifique ações em andamento e previs-
tas no Programa Institucional de Implanta-
ção da Privacidade de Dados do MS.”
Para as próximas reuniões do CETIC, ficou 
sugerido inserir como pauta o tema “Gover-
nança de Dados”, e a criação de um comitê 
ou subcomitê vinculado ao CETIC para o 
tema “Governança de Dados”. Foi informa-
do sobre os projetos do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Siste-
ma Único de Saúde (PROADI-SUS), que 
passarão pelo novo COTIC, para ciência e 
deliberação. E o encaminhamento de rea-
lização de refinamento nas respostas dos 
sistemas críticos juntamente com as áreas 
de negócio, visando uma análise qualitativa 
do resultado da pesquisa e possível revisão 
dos conceitos de criticidade.

A reunião contou com a participação de cinco membros titulares, Giovanny Vinícius Araú-
jo de França (SVS/MS); Marcelo Alves Miranda (SESAI/MS); Michael Luiz Diana de Olivei-
ra (SAPS/MS); Myron Moraes Pires (SCTIE/MS) e o Diretor do DATASUS, Merched Cheheb 
de Oliveira (DATASUS/SE/MS). Oito convidados, representando o DATASUS, DENASUS e TCU. 
Além da equipe de apoio do CETIC.

PDTIC chega em sua etapa de 
Monitoramento das Respostas ao 
Inventário de Necessidades de TIC

No dia 16 de setembro, foi emitida a Nota Informativa Nº4/
PDTIC/CGGOV/CGOV, que aborda a fase de Monitoramen-
to das Respostas ao Inventário de Necessidades de TIC, para 
o planejamento do próximo Plano Diretor de TIC (PDTIC), 
que irá atuar no próximo triênio, de 2022 a 2024.
A equipe de Governança e Gestão de Projetos de TI do DATA-
SUS está monitorando as respostas enviadas pelas secretarias 
finalísticas referentes às necessidades de TIC e realizando as 
análises das respostas, para posteriormente submeter a con-
solidação aos comitês: Comitê Executivo de TIC (CETIC) e 
Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO), do 
Ministério da Saúde. 
No dia 29 de setembro, foi realizada uma reunião para apre-
sentar o status atual dos questionários de necessidades entre-
gues por 6 (seis) secretarias, priorizando suas necessidades. 
O CETIC está monitorando as secretarias restantes para fi-
nalizar a etapa. O inventário será apresentado na próxima 
reunião do CETIC e posteriormente ao CIINFO, antes do fe-
chamento do PDTIC.

“O Inventário de Necessidades é uma etapa que envolve todas 
as secretarias e o Gabinete do Ministro no levantamento das 
necessidades atuais e futuras em relação ao desenvolvimento 
de sistemas, aquisições de softwares, sítios, portais, aplicati-
vos, hardwares e outras, relacionadas a TIC”. 

Graziella Cervo Santana,
Coordenadora de Governança e Gestão de Projetos (CGGOV).
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O OpenDATASUS é um portal de disseminação de dados 
do Ministério da Saúde, implementado pelo Departamen-
to de Informática do SUS (DATASUS) em maio de 2020. 
O sistema do OpenDATASUS faz parte do ambiente Data 
Lake, que dispõe de informações de saúde do Brasil, pos-
sibilitando a coleta dos dados para disponibilização no 
portal, em todos os níveis de acesso. Tanto para o cidadão 
quanto para o profissional em saúde. 
O portal tem objetivo de disseminar os dados com transpa-
rência, munindo o cidadão e a comunidade acadêmica de 
dados para produção de pesquisas. 
O sistema possui, atualmente, 18 conjuntos de dados dispo-
níveis para extração de informações. Entre eles, os da Cam-
panha Nacional de Vacinação contra Covid-19, Registros de 
Ocupação Hospitalar COVID-19, Banco de Dados de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave, Sistema de Informação 
sobre Mortalidade, Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES). Os dados disponíveis não possuem in-
formações pessoais, ou dados sensíveis, em conformidade 
com à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e passam 
por atualizações conforme especificidades de cada conjun-
to de dados, variando de acordo com a necessidade da área 
gestora. Cada grupo de informação possui dois gestores 
nomeados, sendo um negocial, para planejamento do sis-
tema, layout e afins e o gestor da informação, que autoriza 
a liberação das cessões e acessos a dados. 
Existem duas formas de acessar os dados no OpenDA-
TASUS, por arquivo CSV ou API (Application Program-
ming Interface). As API’s são implementadas por equipe 
especializada do DATASUS. O portal dispõe também de 
recursos para apoiar a extração dos dados, são eles, o ma-
nual para consumo da API e o dicionário de dados. Para 
buscar um dado atualmente no portal, basta ir ao ícone 
“Pesquisar” no canto superior direito e iniciar a busca com 
palavras chaves ou o nome do conjunto de dados deseja-
do. Para solicitar a disponibilização de um dado no Open-
DATASUS é preciso pedir um alinhamento técnico com a 
equipe do DATASUS, ou por fluxo do sistema SEI. 
Atualmente o portal do OpenDATASUS não substitui ou-
tras fontes de disseminação de dados, como TABWIN e 
TABNET, que são estratégias de disseminação com cerca 
de 30 anos. Há estudos em andamento para a evolução des-
sa estratégia, visando a transferência para o OpenDatasus. 
Em relação ao portal dados.gov.br, apesar de ser imple-

OPENDATASUS
Marcos Milanêz,
Coordenador de Banco
de Dados do DATASUS. 

mentado na mesma ferramenta, cha-
mada CKAN, fornece dados com 
objetivos diferentes, podendo reali-
zar apontamentos para os dados dis-
poníveis no OpenDatasus.
Com isso, o principal desafio de 
disseminação é implementar uma 
solução que atenda de forma única 
e objetiva ao usuário, possibilitando 
uma busca mais transparente e efi-
ciente. Como explica o Coordena-
dor de Banco de Dados do DATA-
SUS, Marcos Milanêz. “Nós temos 
o desafio de elencar uma ferramenta 
ao portal que permita que o usuário 
faça filtros nas pesquisas dos dados, 
talvez até com uma solução que 
permita que o usuário manipule os 
dados e faça pesquisas sem a neces-
sidade de realizar o download dos 
arquivos, entre outras funcionalida-
des que proporcionem uma melhor 
experiência ao usuário. Por enquan-
to o OpenDATASUS é um pezinho 
da estratégia que temos estudado, 
visando facilitar cada vez mais a 
busca pelo dado”.
Se você ainda não conhece, acesse:

https://opendatasus.saude.gov.br/
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DATASUS participa do Plano Nacional de 
Expansão da Testagem para Covid-19

O DATASUS participou do evento 
de Testagem em Massa para Co-
vid-19, que aconteceu no dia 17 
de setembro, em todas as regiões 
brasileiras: Centro-Oeste, Norte, 
Nordeste, Sudeste e Sul. O departa-
mento participou ativamente através 
da equipe técnica da Coordenação de 
Gestão de Redes e Datacenter (CO-
GRD), da Coordenação-Geral de Infra-
estrutura (CGIE).
O Plano Nacional de Expansão da Testagem 
para Covid-19 ocorreu em seis cidades dife-
rentes do Brasil, sendo elas, Belo Horizonte, 
Campo Grande, Foz do Iguaçu, Macapá, Porto 
Velho e Natal. O mutirão foi realizado simulta-
neamente e transmitido ao vivo pelo Youtube 
em todas as cidades. O evento contou com a 
presença do ministro, Marcelo Queiroga, na 
cidade de Natal-RN. O DATASUS apoiou o 
Plano Nacional em todas as cidades, com um 
total de 17 colaboradores, sendo 2 técnicos em 
cada cidade, presencialmente nos eventos, e 
cinco técnicos alocados no DATASUS de Bra-
sília, como suporte local. Além de acompanhar 
e dar o suporte técnico na transmissão ao vivo, 
o DATASUS também apoiou na montagem 
das redes, para o acesso à internet dos usuários 
do sistema notifica e prestou outros suportes 
de Tecnologia da Informação (TI). 
O Coordenador de Gestão de Redes e Data-
center, Ramón Vieira, coordenou a equipe de 
suporte do DATASUS no Plano Nacional de 
Expansão da Testagem para Covid-19. Ele fa-
lou sobre o trabalho realizado e sobre a impor-
tância da presença do departamento no evento: 
“Nosso papel foi prestar todo suporte tecnoló-
gico que fosse relacionado a área de TI, dentro 
de cada unidade do evento, prestando suporte 
total ao Ministério. A nossa presença foi im-

O Ministério da Saúde iniciou o mutirão
de testagem rápida de Covid-19 e,

atualmente, disponibiliza os testes em
 Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

e Postos de testagem, a fim de fortalecer
o enfrentamento à pandemia. 

Confira o Plano Nacional de Expansão 
da Testagem para Covid-19.

portante, porque hoje em dia a tecnologia é 
fundamental para o bom andamento de todas 
as ações em saúde”. Ramón falou ainda sobre 
os desafios e benefícios que o evento agregou 
à equipe do DATASUS: “Montamos um canal 
de comunicação on-line, que agrupou todos 
os técnicos, e em tempo real foi possível es-
truturar um plano de comunicação para tratar 
dos problemas e alcançar soluções rápidas e 
assertivas com técnicos de todas as unidades 
participantes. O evento possibilitou à equipe 
conquistar uma maior maturidade na realiza-
ção de ações nacionais, que ocorrem de forma 
paralela e ao mesmo tempo de outros eventos”.
Antes de ampliar o Plano da Testagem para 
Covid-19 a todo Brasil, o Ministério da Saúde 
lançou, no dia 14 de agosto, o evento Piloto em 
Brasília, com a participação do ministro Mar-
celo Queiroga. O mutirão aconteceu na Feira 
dos Importados, e também contou com o apoio 
técnico da equipe da COGRD do DATASUS.

Ministro
Marcelo Queiroga
participa do Evento Piloto

Ramón Vieira (esq.),
Coordenador de Gestão de 
Redes e Datacenter do DATASUS.
Hamilton Cristaldo (dir.), Analista de suporte técnico 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_kKXkPY5No
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DATASUS faz contratação do serviço de nuvem híbrida DATASUS apoia projeto da CGURG com recursos de 
infraestrutura tecnológicaO novo serviço irá substituir os atuais Exadatas, atribuindo 

benefícios de armazenamento e novas 
possibilidades de inovação. O DATASUS contribuiu com o Projeto Diagnóstico & Reestruturação da 

Renovação de Frota do SAMU 192, provendo sistema de informação.

O DATASUS fez neste ano a contratação dos 
serviços de nuvem híbrida da Oracle, contem-
plando, por exemplo, o servidor Oracle Exada-
ta. A decisão de contratação sucedeu-se devido 
a vida útil dos atuais terem chegado ao fim.
O novo Exadata será instalado primeiramen-
te no DATASUS do Rio de Janeiro ainda em 
outubro. Com o ambiente já preparado para 
receber as novas máquinas, a equipe do Rio 
de Janeiro está aguardando a conclusão da en-
trega do produto para o início do fluxo de ins-
talação. Em Brasília, a previsão para utilização 
do novo serviço está prevista para o primeiro 
semestre de 2022. 
O processo de atualização do ambiente Oracle 
envolve a entrega das máquinas, inicialização 
e configuração dos servidores, migração dos 
bancos de dados para o ambiente de homo-
logação, validação, e por fim, a migração dos 
ambientes de produção dos sistemas. Seguindo 
esse planejamento são mitigados os riscos de 
instabilidade e indisponibilidade nos sistemas, 
durante a migração para o novo servidor, a ser 
devidamente alinhada com as áreas gestoras 
afetadas e comunicada quando houver a data 
da janela de manutenção.

A implantação da nuvem híbrida da Oracle 
possibilitará um maior poder de processamen-
to para os sistemas, considerando que são dis-
ponibilizados mais recursos de memória RAM, 
CPU e espaço em disco, além de oferecer mais 
serviços por conta da nuvem pública. O Coor-
denador de Banco de Dados do departamento, 
Marcos Milanêz, explicou sobre a contratação 
do novo serviço e seus benefícios. “Visan-
do a atualização do servidor com segurança, 
performance e disponibilidade dos ambientes, 
o DATASUS providenciou a contratação dos 
serviços que contemplam os novos Exadatas, 
que irão substituir os atuais. A nova solução 
é baseada em uma nuvem híbrida, que pro-
porciona o acesso a uma nuvem privada, por 
meio dos Exadatas instalados nos datacenters 
de Brasília e Rio de Janeiro, e a nuvem pública 
da Oracle, que contempla todos os datacenter 
espalhados pelo Brasil e no mundo. Essa pos-
sibilidade eleva o nível de armazenamento de 
dados dos sistemas, como mais um caminho 
para inovação”.
A contratação do servidor Oracle Exadata foi 
feita por meio da Coordenação-Geral de Infra-
estrutura (CGIE).

A Coordenação-Geral de Urgência (CGURG) 
implementou em sua gestão o Projeto Diag-
nóstico & Reestruturação da Renovação de 
Frota do SAMU 192, para capturar informa-
ções do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) de todo o país, com a finali-
dade de usar dados e evidências nas tomadas 
de decisões, no que tange a renovação de frota 
das ambulâncias do SAMU. Porém, foi iden-
tificada a necessidade de buscar um software 
de alta performance, segurança, recursividade 
e interatividade.
Com isso, o Departamento de Informática 
do SUS (DATASUS) vem trabalhando desde 
julho/21 em uma solução que viabilizasse o 
fornecimento dessa infraestrutura tecnológica 
de alta disponibilidade, para atender a neces-
sidade do projeto da CGURG, entendendo a 
importância do Programa SAMU 192 e o seu 
impacto para a população brasileira.
Em setembro/21, as equipes de infraestrutura, 
da Coordenação de Gestão de Redes e Data-

center (COGRD) e a Coordenação de Gestão 
de Banco de Dados (COBD), da Coordenação-
-Geral de Infraestrutura (CGIE/DATASUS), 
estruturaram o projeto para provimento e con-
figuração de recursos tecnológicos, resultando 
na disponibilização de instâncias da solução 
REDMINE, em ambiente virtual, para atender 
os requisitos do projeto da CGURG.
O objetivo do DATASUS foi apoiar a equipe 
do programa, fornecendo recursos, como solu-
ção tecnológica, equipamentos, conectividade 
e ambiente tecnológico robusto e estável. Con-
forme ressaltou o Coordenador da COGRD, 
Ramón Vieira. “Com o ambiente tecnológico, 
a área de gestão do SAMU poderá prover os 
veículos necessários para a realização contí-
nua do serviço, proporcionando satisfação e 
apoio da saúde nos municípios brasileiros”.
O Coordenador-Geral da CGURG/DAHU/
SAES, Rafael Agostinho, pontuou a importân-
cia do apoio do DATASUS ao projeto da área 
gestora. “O projeto Diagnóstico & Reestrutura-
ção da Renovação de Frota do SAMU 192 pos-
sibilitará à CGURG obter maior Governança 
sob programa. Todos os dados que estão sendo 
capturados pela tecnologia REDMINE, per-
mitem iniciar um trabalho de desenho da rede 

SAMU 192 de todo o país. Sem a sinergia 
de toda a equipe da CGURG, sobretu-

do do Núcleo de Logística, do Nú-
cleo de Epidemiologia Pesquisa 

e Informação, do consultor 
Carlos Miguel e incluindo o 
apoio do DATASUS, prin-
cipalmente da equipe de 
INFRA, dificilmente al-
cançaríamos o sucesso que 
estamos tendo hoje”.
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Diretor do DATASUS participa de Audiência Pública sobre a 
utilização do cpf como chave única do cidadão no SUS.

A audiência debateu sobre a lei que dispõe da Identificação Civil 
Nacional (ICN) na saúde.

No dia 23 de setembro, o diretor do De-
partamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS), Merched 
Cheheb, participou de audiência públi-
ca promovida pela Comissão de Segu-
ridade Social e Família (CSSF) da Câ-
mara dos Deputados, organizado pelo 
deputado Júlio Lopes (PP-RJ).
A audiência debateu sobre o cumpri-
mento da Lei 13.444/17 e Decreto Pre-
sidencial nº 9.723, que dispõe sobre a 
Identificação Civil Nacional (ICN), com 
o objetivo de tornar o CPF a chave úni-
ca da relação entre o cidadão e o SUS.
Foram convidados para o debate, o se-
cretário especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministé-
rio da Economia, Caio Paes de Andra-
de; o assessor-chefe da Assessoria de 

Gestão de Identificação do Comitê Gestor da ICN, Iuri 
Camargo Kisovec; o secretário de Governo Digital do 
Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, o di-
retor do DATASUS, Merched Cheheb de Oliveira; e 
representante Tribunal de Contas da União (TCU).
O diretor do DATASUS, falou sobre a disseminação 
e obrigatoriedade do CPF no Ministério da Saúde e 
a estratégia para torna-lo ferramenta fundamental de 
identificação do cidadão nos sistemas de saúde. 
Merched falou sobre a cronologia da discussão sobre a 
utilização do CPF como chave de entrada de identifica-
ção na saúde, que se iniciou em março de 2020, porém 
com advento da pandemia a discursão perdeu o ritmo. 
Sendo retomado em setembro 2020, com a finalização 
da análise e ajustes da Consultoria Jurídica, pactuada 
em agosto desse ano e publicada em setembro/21. A 
Portaria GM/MS nº 2.236 de 2 de setembro de 2021, 
coloca o CPF como chave preferencial de identifica-
ção do cidadão na saúde. “A medida possibilita o uso 

do CPF no lugar do Cartão Nacional de Saú-
de, permitido o CNS apenas para indígenas, 
vulneráveis e situações graves. Estabelece 
que o CPF é suficiente para identificação de 
indivíduos na saúde, para fins de registro de 
informações. Proporcionando desburocra-
tização e simplificando a identificação dos 
cidadãos”, ressaltou Merched.
Na oportunidade o diretor falou sobre novo 
projeto que o departamento está trabalhan-
do, juntamente com a Secretaria do Gover-
no Digital. “Nós estamos com um projeto, 
para implementar o CPF na nossa rede de 
atendimento ao cidadão, estamos com uma 
meta audaciosa de a partir de abril já ter-
mos algum piloto desse projeto, onde a 
prescrição na rede de saúde vai ser feita de 
forma digitalizada. O médico irá prescre-
ver digitalmente, o paciente irá chegar no 
posto de atendimento ou na farmácia popu-
lar, com seu CPF ou QR Code gerado no 
celular, através do Conecte SUS, e conse-
guir despender os medicamentos que foram 
prescritos digitalmente. Com isso evitamos 
fraldes, sabendo exatamente quais medica-
mentos foram prescritos e quais os medi-
camentos foram despendidos da Farmácia 
Popular, constando tudo direto na nossa 
RNDS. Além do Conecte SUS, que já utili-
za o CPF como chave de acesso, nós vamos 
ter a prescrição digital, começando na Far-
mácia Popular e depois expandindo aos de-
mais serviços de atendimento ao cidadão”.
O diretor do DATASUS, detalhou a estraté-
gia digital da Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS), que possibilita interopera-
bilidade dos dados em saúde, público e pri-
vado. E destacou o aplicativo Conecte SUS, 

onde constam o histórico 
clínico do usuário. Apresen-
tou ainda, sete prioridades do DA-
TASUS para 2020-2028, sendo elas, Go-
vernança e liderança para a Estratégia da Saúde 
Digital para o Brasil (ESD); Informatização dos 
três níveis de atenção; Suporte à melhoria da aten-
ção à saúde; O usuário como protagonista; Forma-
ção e capacitação de recursos humanos; Ambiente 
de interconectividade; e Ecossistema de inovação. 
Foram respondidas, ainda, perguntas sobre o Cer-
tificado Nacional de Vacinação Covid-19 e a dis-
cussão do padrão do Certificado Internacional. 
Ao final, foi sugerido e deliberado uma nova au-
diência pública, com prazo de 30 dias após a data, 
para apresentação de um projeto de curto prazo, 
levando 100% dos atos digitais, com uso do CPF, 
a repartições federais ou hospitais federais de uma 
cidade, sugerido o Rio de Janeiro. Submetendo 
a avaliação da proposta e o respectivo teste aos 
ministros das casas.  Em resposta a solicitação, o 
diretor do DATASUS respondeu como uma meta 
factível, dependendo previamente de um estudo 
da melhor estratégia para pactuar a aceleração 
da transformação, possibilitando uma meta cla-
ra, que deve ser feita com o time do Ministério 
da Saúde, as áreas negociais das secretarias e os 
conselhos CONASS e COMASEMS. A proposta 
é considerada como uma próxima etapa da digita-
lização da saúde brasileira. 
O deputado Júlio Lopes, organizador e relator da 
proposta, elogiou a continuidade dos avanços dos 
serviços digitais com base no CPF.

Merched Cheheb,
Diretor do Datasus
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Você conhece ou 
já ouviu falar no 

Elmo Oliveira? 
Conheça agora 

um pouco do seu 
trabalho no 

DATASUS!

O “Quem Faz” desse mês, apresenta o 
Coordenador de Desenvolvimento dos 
Sistemas do DATASUS, Elmo Oliveira. 
A equipe do NUCOM entrevistou o co-
ordenador para conhecer sua trajetória no 
departamento e suas contribuições.

Elmo é formado em Administração em Sistema de 
Informação, está no Ministério da Saúde desde 1999, 
e faz parte do DATASUS há 18 anos. Sua trajetória 
iniciou como terceirizado, servidor temporário e atu-
almente é servidor efetivo, à frente da Coordenação 
de Desenvolvimento de Sistemas (CDESS/CGSIO).

Elmo contribuiu com diversos projetos do 
departamento, como o sistema nacional de 
gestão da assistência farmacêutica- Hórus; o 
aplicativo móvel Hemovida; o Programa Mais 
Médicos (PMM); Cadastro Nacional de Esta-
belecimentos de Saúde (CNES); Sistema de 
Informações do Programa Nacional de Imuni-
zações (SI-PNI); Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS); Sistema Online de Notificação 
(e-SUS Notifica); Conecte SUS; e outros. 
Em entrevista, o servidor falou sobre o proces-
so de desenvolvimento e arquitetura da RNDS, 
trabalho considerado como um dos mais im-
pactantes de sua carreira. “A gente teve uma 
participação muito forte para colocar o proje-
to na parte de definição e discussão em 2019. 
Levantamos os pontos, os riscos, com uma 
participação mais voltada para a coordenação, 
orquestrando as equipes envolvidas. Tivemos 
grandes desafios, pois era uma tecnologia mui-
to nova e nós tivemos que desenvolver com os 
recursos que a gente possuía, tanto de contra-
tos, como de consultores. Foi um desafio mui-
to grande que deu certo”. Elmo falou também 
sobre o uso da cloud para o desenvolvimento 

da rede. “O projeto RNDS já nasceu dentro 
de cloud, com todas as configurações, to-

dos os recursos que eram necessários, 
e isso facilitou muito para o desenvol-
vimento e implantação. A cloud foi 
essencial, pois fornece escalabilidade 
e recurso computacional para desen-
volver a rede de forma mais rápida”. E 
ressaltou que o projeto da RNDS tem 
uma característica evolutiva. “É um 
processo contínuo, esse é um projeto 
que tem sempre evoluções, novos desa-
fios, nunca para, ele é vivo! ”
Outro projeto citado pelo servidor, como 
um trabalhado de relevância, foi o Co-
necte SUS. Elmo explicou que o projeto 
Conecte SUS partiu do CNS Digital e 
evoluiu até o que é hoje, atendendo atu-
almente aos cidadãos e profissionais da 
saúde. “Esse é um projeto antigo que 

evoluiu até ser hoje o Conecte SUS. E a inten-
ção é evoluir cada vez mais, com novas tecno-
logias”. Falou também do desenvolvimento do 
Certificado Nacional de Vacinação COVID- 19, 
uma importante entrega do DATASUS aos cida-
dãos brasileiros. “O certificado já era uma ideia 
bem antiga, nós já tínhamos uma versão, mas 
com a entrada da COVID ele foi todo refeito, 
juntamente com as outras áreas, para atender a 
questão da pandemia. E como todo início tive-
mos alguns problemas, mas foram sanados, e 
hoje está tudo alinhado”.
O servidor, falou ainda sobre outras entregas 
como o desenvolvimento do novo SI-PNI e 
a campanha identificada. “Nós tínhamos um 
SIPNI antigo que não era identificado, e nós tí-
nhamos certeza que não iria aguentar o volume 
da vacinação COVID-19. Então em agosto de 
2020 iniciamos o trabalho para o novo SI-PNI, 
toda organização e definição da nova arqui-
tetura. A partir do momento que foi definido 
começou o trabalho de desenvolvimento do 
novo sistema, e em média de quatro meses nós 
desenvolvemos o novo SI-PNI, entregando em 
janeiro de 2021. Hoje é um sistema estável que 
aguenta diariamente mais de 1 milhão de do-
cumentos de vacinação, por dia”.
Ao final da entrevista, Elmo falou sobre a atu-
al visão do DATASUS. “Nesses últimos anos 
o DATASUS veio com uma proposta de solu-
ção, o departamento não precisa produzir sis-
temas, mas sim, prover soluções para atender 
as necessidades das áreas. Então o DATASUS 
nesses últimos tempos vem evoluindo, até a 
quantidade de sistemas do Ministério da Saú-
de diminuiu bastante, e todo ano diminui mais, 
porque ele vem em uma visão diferente, vem 
para propor solução. Essa foi uma postura que 
o DATASUS tomou nesses últimos anos, e 
nesses últimos dois anos é possível ver que o 
departamento acelerou mais”.  
Elmo, fez parte de todas as entregas de sistemas 
do DATASUS dos últimos sete anos, e continua 
cooperando e coordenando os projetos, para o 
desenvolvimento da saúde digital brasileira.
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