
Workshop sobre Segurança da 
Informação, em comemoração 
ao tema, não perca!

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Saiba sobre a reforma 
do DATASUS 

em Brasília.

GOVERNANÇA

A terceira edição do “Quem faz” apresenta 
uma servidora que está no DATASUS 

desde a criação do departamento.

QUEM FAZ

DATASUS realiza 
atualizações em sistemas, 

confira!

SISTEMAS

Confira a visita do DATASUS 
aos seis Hospitais Federais 
do Rio de Janeiro.

INFRAESTRUTURA

Veja como foi a primeira 
Oficina de Expansão do 
Conecte SUS.

QUALIFICAÇÃO

NOVA VERSÃO DO 
APLICATIVO CONECTESUS

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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O Boletim DATASUS deste mês apresenta em 
destaque matéria sobre as recentes atualiza-
ções do aplicativo Conecte SUS.
Mostraremos como foi a visita realizada pela 
equipe de infraestrutura aos Hospitais Federais 
do Rio de Janeiro, além do workshop de Segu-
rança da Informação, que será oferecido neste 
mês de novembro, em comemoração ao tema. 
Apresentaremos ainda as novidades dos sis-
temas e-SUS Notifica, CADSUS e SGOP. E 
como ocorreu a primeira Oficina de Expansão 
do Conecte SUS, que aconteceu neste mês, nos 
dias 10, 11 e 12. 
Nesta terceira edição, vamos abordar também 
a obra do DATASUS em Brasília. 
No quadro “Quem Faz”, você irá conhecer uma 
servidora que trabalha no DATASUS desde 
1990 e contribuiu inicialmente com o desen-
volvimento do primeiro sistema de produção 
de informações sobre vacinação do Ministério 
da Saúde. Conheça mais no Quem Faz! 

Boa Leitura!

Núcleo de Comunicação do DATASUS
NUCOM
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Oficina do ecossistema de 
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Bruno Fassheber Novais, 
Gerente-Geral de TI da Anvisa. 

E muito mais...

BOLETIM

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital/monitoramento-e-avaliacao-da-esd/Boletim_ConecteSUS_20.pdf
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A obra propiciará 
melhorias no dia-a-dia, 
otimizando tempo, 
possibilitando uma 
melhor comunicação 
entre as áreas e unindo, 
ainda mais, 
o departamento.

Obra no DATASUS 
aproxima as áreas de 
forma estratégica 

Desde o dia 05 de outubro, o DATASUS 
passa por uma reforma em seu espaço. O de-
partamento está localizado no Ed. Anexo, 1º 
pavimento, ala “A”, do Ministério da Saú-
de. Anteriormente, o departamento possuía 
equipes nas duas alas do andar, A e B. O pro-
cesso da obra, que se iniciou no começo de 
setembro/21, partiu da premissa de adaptar e 
aproximar as áreas do departamento em uma 
única ala, com isso, a obra foi aprovada den-
tro do trâmite do processo em duas etapas. 
A primeira etapa, “Etapa A”, foi de alteração 
de layout do DATASUS, e consistiu na trans-
ferência da CGISD e da CGIE da “ala B” para 
a “ala A”. Logo após a realocação, foi feita 
a nova disposição de parte da “ala A”, dei-
xando as equipes das coordenações juntas. A 
“Etapa A” foi concluída no dia 19 de outubro, 
conforme projeto aprovado. A segunda etapa 
está em andamento e consiste em organizar as 
salas da CGGOV e do Gabinete, bem como a 
sala de reunião do departamento, na “ala A”. 
O projeto de reforma apresenta o DATASUS 
distribuído de forma estratégica, aproximan-
do áreas de acordo com as necessidades re-
correntes. Desta forma, as equipes terão mais 
facilidade para executar demandas, uma vez 
que os setores estarão bem localizados. A 
obra propiciará melhorias no dia-a-dia, oti-
mizando tempo, possibilitando uma melhor 
comunicação entre as áreas e unindo, ainda 
mais, o departamento. 
Medidas como essa são devidamente aprova-
das pelas áreas responsáveis e visam o bem 
comum, possibilitando um melhor local de 
trabalho a todos. 

A reforma possui uma proposta 
intuitiva que visa adequar a 
localização das áreas.

DATASUS promoverá em novembro a campanha de 
disseminação à cultura de Segurança da 
Informação no Ministério da Saúde

O objetivo é sensibilizar os agentes públicos sobre a necessidade da 
adoção de medidas para segurança da informação.
Entre as ações a serem realizadas está o 2º Workshop de Segurança 
da Informação que será realizado no dia 24 de novembro às 15h.

Participação do diretor do Datasus, Merched Cheheb de Oliveira, 
da Coordenadora-Geral de Infraestrurtura, Jackeline Almeida, 
do Coordenador de Segurança da Informação, Marcelo de Sá 
e do Analista de Segurança da Informação, Waldir Lima Junior.
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As visitas foram feitas para levantar as 
necessidades de TI dos hospitais e apoiar 
na construção do plano de ação dos 
próximos meses. 

Coordenação-Geral 
de Infraestrutura 
visita hospitais 
federais do 
Rio de Janeiro 

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, a Coordena-
ção-Geral de Infraestrutura (CGIE) realizou 
visitas aos Hospitais Federais do Rio de Ja-
neiro com objetivo de identificar as necessi-
dades de TI, para priorizar as próximas ações 
de infraestrutura. Os hospitais visitados foram: 
Hospital Federal da Lagoa (HFL); Hospital 
Federal de Ipanema (HFI); Hospital Federal de 
Bonsucesso (HFB); Hospital Federal de Anda-
raí (HFA); Hospital Federal dos Servidores do 
Estado (HFSE) e Hospital Federal Cardoso 
Fontes (HFCF). 
Foram feitos levantamentos dos sistemas que 
estavam sem suporte e sem manutenção, para 
mapeamento dos riscos, planejamento de subs-
tituição e evolução. Foi também identificada 
a necessidade de novos computadores em al-
guns hospitais, tendo em vista a atualização 
do parque computacional. Durante as visitas, 
a equipe da CGIE entendeu ser necessário in-
ternalizar o uso dos sistemas do Ministério em 
alguns hospitais, como os sistemas Hemovida 
Web, Gerenciador de Ambiente Laboratorial 
(GAL), Sistema Integrado de Administração 
do Patrimônio (SIPAT), entre outros.   

Coordenação de Infraestrutura 
do Ministério da Saúde se reunem 
com gestores hospitalares

Equipe do Datasus 
visitou hospitais  Federais 

do Rio de Janeiro.

Um assunto relevante discutido com os ges-
tores de TI dos hospitais foi a importância da 
correta utilização dos níveis de serviços, N1 e 
N2, nos chamados. Apontando os benefícios 
da ferramenta de gestão de chamados, que 
atribuí um serviço mais ágil e simples, e que 
faz com que o atendimento aos chamados se 
dê de forma mais assertiva. Com isso, o DA-
TASUS está planejando algumas estratégias 
para pactuar um plano de implantação do uso 
dos níveis de chamado nos hospitais, visando a 
qualidade do contrato, a economia do custo do 
especialista e a melhor prestação do serviço. 
Foram priorizadas algumas ações para ocor-
rerem ainda no primeiro semestre de 2022, 
tais como: a correção da conectividade dos 
hospitais, para a qual será feita a contratação 
de access point para melhorar a qualidade do 
wi-fi e a compra de switches; o andamento do 
projeto de hiperconvergência, que visa atuali-
zar os ambientes virtuais; e ainda a expansão 
do projeto InfoSUS, com objetivo de garantir 
uma conectividade tolerante a falhas e com 
alta disponibilidade. Tais ações irão melhorar 
a experiência dos gestores. 

A coordenadora-geral da CGIE, Jackeline Al-
meida, que esteve na visita aos hospitais, fa-
lou sobre o sentimento atual dos gestores de 
TI dos hospitais em relação ao suporte técnico 
do DATASUS. “O sentimento deles é de apro-
ximação com o DATASUS e que eles sabem 
que agora tem alguém priorizando as deman-
das. Eles sentem uma TI olhando para eles”. E 
destacou a satisfação em poder atendê-los. “É 
gratificante poder ter essa aproximação com os 
hospitais e ver os resultados dos nossos traba-
lhos, os que a gente já entregou e os que ainda 
estão em andamento, proporcionando melho-
rias no ambiente”. 
A coordenadora ressaltou também que o de-
partamento está trabalhando para melhorar o 
Manual do Portal Demandas DATASUS, in-
cluindo cenários reais para facilitar o uso. Ela 
destacou ainda outras ações pontuais já execu-
tadas: a compra dos novos firewalls, realizada 
em junho/21, para todos os hospitais; a doação 
imediata de um drive de DVD para leitura de 
resultados da área de radiologia do HFA; além 
do estudo, em andamento, para identificar a 
compatibilidade do banco de dados do HFL, 
para atualização do sistema e-SUS Hospitalar, 
evitando a perda de dados. 
Na oportunidade, a coordenação-geral de in-
fraestrutura pôde prestar apoio em contrata-
ções que estão em curso nos hospitais, ofe-
recendo experiência e conhecimento técnico 
para melhor tomada de decisão. Também fo-
ram pactuadas algumas demandas relaciona-
das a erros e bloqueios em navegadores, dis-
ponibilizando mais segurança nos acessos à 
Internet, no HFB.  
A visita contou com a presença da coordena-
dora-geral da CGIE, Jackeline Almeida, além 
do coordenador de Segurança, Marcelo Dias 
de Sá, do coordenador de Banco de Dados, 
Marcos Milanêz, do chefe do Parque Tecnoló-
gico do Rio de Janeiro, Jorge Luiz Conzaga e 
dos chefes de TI dos hospitais federais. 
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Conheça agora uma servidora 
que atua no DATASUS desde 
sua criação!

O “Quem Faz” deste mês apresenta a servidora Con-
suelo Freiria e sua contribuição profissional no DA-
TASUS. Ela é graduada em Análise de Sistemas e 
em Direito, aprovada no exame de Ordem da OAB/RJ, 
tem MBA em Tecnologia da Informação e Comunicação, é 
especialista em Sistemas de Informações em Saúde e tam-
bém em Gestão Federal do SUS. Esta é apenas parte da 
qualificação profissional da servidora, que iniciou suas 
atividades no DATASUS em 1990 para atender às ne-
cessidades de TI do Ministério da Saúde. 
Consuelo ingressou no DATASUS como desenvolve-
dora de sistemas para o Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). Com mais de 20 anos na área de imuniza-
ção, fez parte da criação do SI-PNI, primeiro sistema de 
produção de informações sobre vacinação do Ministério da 
Saúde, contribuindo com a evolução digital no SUS, além de 
acompanhar o desenvolvimento das campanhas de imuniza-
ção e o impacto do trabalho diretamente na ponta, algo que 
considera gratificante. “A imunização é o carro-chefe da mi-
nha carreira, trabalhar com vacinação é muito legal, imaginar 
que o teu trabalho tem relevância para proteger a população 
das doenças é muito encantador”. 
A sua colaboração junto a imunização até rendeu prêmio, 
como ocorreu na Campanha para a Erradicação da Rubéola 
no Brasil, quando na oportunidade Consuelo ganhou um tro-
féu em reconhecimento ao apoio na erradicação da doença. 
Após colaborar com o avanço dos sistemas de imunização, 
foi o momento de trabalhar com o desenvolvimento e pro-
gramação do sistema de Gestão Hospitalar, o e-SUS Hospita-
lar, chegando a liderar a equipe de desenvolvimento, atuando 
ainda como analista de sistema, quando visitou os Hospitais 

e outras organizações poderem avaliar como 
é que está a saúde de um país, se há doenças 
espalhadas, se há vacinação, se o atendimen-
to dos hospitais está sendo bem feito etc. Tudo 
isso pode ser estudado e usado também como 
apoio à decisão das diversas áreas de gestão”. 
A campanha de vacinação contra a Covid-19 
também contou com a servidora, que visitou 
municípios em Pernambuco e no Rio de Janei-
ro para verificar a utilização do Conecte SUS 
e do Novo SI-PNI, acompanhando o trabalho 
na ponta e apoiando a visita do diretor do DA-

TASUS a municí-
pios fluminenses. 
Ela destacou que é 
visível a evolução 
do departamento 
em todas as áreas, 
e ressaltou a cons-
trução do aplicati-
vo Conecte SUS, 
colocando em ação 
um plano antigo do 
departamento de 
levar informação 
de saúde à popu-
lação. “Considero 
o Conecte SUS 
como o programa 

de maior relevância entregue pelo departa-
mento nos últimos anos, visto o maior número 
de pessoas beneficiadas”, ressaltou Consuelo. 
Ao final, a servidora pontuou os benefícios que 
o departamento trouxe à sua carreira. “Eu sou 
feliz profissionalmente, vejo meu reconheci-
mento profissional, o DATASUS me impulsio-
nou a correr atrás de especializações e muitas 
vezes foram lançados desafios na minha frente 
que eu tive que colocar a mão na massa e es-
tudar e me desenvolver. Hoje eu tenho MBA, 
pós-graduação na área de Saúde e na área de 
TI, visando aprimorar meu perfil profissional, 
para atender melhor às necessidades do órgão. 
E eu espero continuar contribuindo, a ideia é 
essa, contribuir”. Consuelo Freiria. 

Federais do Rio de Janeiro para entender as 
dificuldades dos técnicos de perto e apoiá-los. 
No projeto, participou diretamente da implan-
tação do sistema nos seis hospitais federais. 
Com os bons resultados alcançados, a servido-
ra foi convidada a ser a substituta da Coordena-
ção-Geral de Disseminação de Informações de 
Saúde (CGDIS), vindo a atuar interinamente 
por um ano, até assumir a chefia da Divisão de 
Análise e Administração de Dados (DIAAD). 
Atualmente, Consuelo está trabalhando direta-
mente com os tabuladores de dados, TABNET 
e TABWIN, do 
Ministério da 
Saúde. De acor-
do com ela, são 
plataformas que 
apresentam re-
sultados e ser-
vem de apoio por 
oferecerem fun-
cionalidades sim-
ples e permitirem 
a pesquisa usan-
do os grandes vo-
lumes de dados 
de saúde do país 
custodiados pelo 
departamento. A 
servidora atua ainda na construção e acompa-
nhamento dos “programas de execução”, que 
são interpretados pelas ferramentas de tabula-
ção para buscar os dados nos diversos bancos e 
gerar as informações solicitadas.  
Consuelo ressaltou os benefícios das ferramen-
tas de disseminação de dados em saúde: “O pri-
meiro benefício é o controle social. Estas duas 
ferramentas trazem apoio à sociedade como um 
todo, não só como sociedade brasileira, mas no 
mundo, é com o controle social que observa-
mos o que o país está fazendo em prol da saúde 
de sua população. Então, se eu tenho os dados 
divulgados, eu analiso os cuidados e o que está 
sendo feito. Outra questão é a própria pesquisa 
e ciência: os dados servem para a OMS, OPAS 

A imunização é o carro-chefe 
da minha carreira, trabalhar 
com vacinação é muito legal, 
imaginar que o teu trabalho 
tem relevância para proteger 
a população das doenças é 
muito encantador.

Consuelo de Sousa Freiria Jorge é 
programadora, concursada e trabalha 
no departamento desde 1990.



Sistemas do Ministério da Saúde 
migrarão seus acessos para o Gov.br

O DATASUS está trabalhando 
para alterar a forma de acesso 
das plataformas digitais para o 
acesso único do governo federal 
(gov.br). A mudança faz parte do 
plano de migração de todos os 
sistemas de informação para o 
acesso único do governo federal 
e é mais uma medida para tornar 
o CPF como identificador único 
nos sistemas de saúde.
As áreas técnicas preveem a mi-
gração dos sistemas CADSUS e 
SGOP ainda este ano, garantin-
do a identificação de cada pes-
soa que acessa os serviços digi-
tais do governo.
Para acessar via gov.br, o cida-
dão deve informar o seu CPF e 
a respectiva senha cadastrada. 
Caso ainda não tenha um cadas-
tro, deverá criar uma conta de 
acesso no próprio site do gov.br 
(https://www.gov.br/governodi-
gital/pt-br/conta-gov-br).
Em casos de dúvidas ou erros 
no acesso ao gov.br, o usuário 
deve entrar em contato direta-
mente com o suporte ao gov.
br, do Ministério da Economia, 
responsável pelo acesso único.

O DATASUS está trabalhando para validar o acesso dos sistemas CADSUS 
e SGOP através do gov.br ainda em 2021.

DATASUS realizou primeira
Oficina de Expansão 
do Conecte SUS

Nos dias 09, 10 e 11 de novembro, a Coordenação-
-Geral de Inovação de Sistemas Digitais (CGISD) 
esteve no estado de Alagoas realizando mais uma 
etapa da expansão do programa Conecte SUS atra-
vés de uma oficina.
O evento apresentou os resultados do programa 
Conecte SUS e apoiou os municípios do estado no 
processo de habilitação do Prontuário Eletrônico do 
Cidadão da Atenção Primária à Saúde (PEC e-SUS 
APS), para integração à RNDS, além de qualificar 
seus gestores e técnicos acerca da ESD28, da RNDS 
e do uso das plataformas Conecte SUS Cidadão e 
Conecte SUS Profissional.
No primeiro dia, a oficina foi realizada em mode-
lo híbrido, destinado à agenda de explanação com 
gestores, representantes das regiões de saúde de Ala-
goas, COSEMS/AL, CONASEMS e outros partici-
pantes. O encontro ocorreu no município de Pilar, 
com a presença do secretário de saúde e do prefeito 
do município.
Nos dias seguintes, a oficina foi realizada apenas de 
forma on-line, oportunidade na qual as equipes do 
DATASUS e da SAPS apresentaram os fluxos para 
integração à RNDS por meio do PEC e-SUS APS e 
uso do Conecte SUS Profissional. A reunião técnica 
contou com um momento para dirimir dúvidas das 
equipes dos municípios do estado e instruir sobre o 
credenciamento à RNDS, além de fornecer orienta-
ções às UBS do município de Pilar, com a finalidade 
de prover a integração das equipes de saúde da fa-
mília à RNDS e utilizar o Conecte SUS Profissional.

A coordenadora-geral da CGISD, Juliana 
Zinader, que esteve no evento, falou sobre 
o sentimento de poder acompanhar o pro-
grama de perto e ver seus resultados: “Re-
tornamos com sentimento de realização 
e dever cumprido. A Oficina conseguiu 
atingir os objetivos planejados. Ouvimos 
as dores e necessidades dos municípios, 
comemoramos os resultados alcançados, 
mapeamos oportunidades de melhorias e 
sobretudo compartilhamos orientações e 
conteúdos instrutivos para o engajamento 
dos municípios ao uso da RNDS e plata-
forma Conecte SUS. Vivenciar a mate-
rialização da Estratégia de Saúde Digital 
no Brasil, observar o quanto essas ações 
estão agregando valor à saúde do cidadão 
e proporcionando ao profissional de saúde 
uma avaliação clínica com mais qualidade 
a fim de prover a continuidade do cuidado 
do paciente, receber por parte dos gestores 
o reconhecimento sobre a importância do 
uso da RNDS e Conecte SUS nos deixa 
cada vez mais motivados”
O evento teve o apoio do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do PRO-
ADI-SUS. E contou também com a parti-
cipação do diretor do DATASUS, Merched 
Cheheb, e ainda com representantes da 
CGISD, da COINP/CGIE e da SAPS, que 
palestraram no decorrer da oficina.

A oficina teve o objetivo de qualificar técnicos de TI, gestores e 
profissionais de saúde acerca do novo cenário de informatização da saúde.

QUALIFICAÇÃO
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SISTEMAS

Link do suporte:
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/
E-mail de atendimento:
atendimentogovbr@economia.gov.br

O que é gov.br?
O gov.br é um projeto de unificação dos 
canais digitais do governo federal. Visa 
assegurar simplicidade na relação do ci-
dadão com o Estado. O portal gov.br é a 
entrada única para as páginas institucio-
nais da administração federal, fazendo 
com que todos os sites do Governo este-
jam integrados, oferecendo ao cidadão 
um canal direto e rápido de relaciona-
mento com os órgãos federais.



DATASUS 
disponibiliza 
nova versão 
do Aplicativo 
Conecte SUS

A nova versão do Conecte 
SUS Cidadão contempla 
novas funcionalidades, como 
a que permite a emissão 
do Certificado Nacional de 
Vacinação Covid-19 para 
casos de intercambialidade 
de vacinas. 

No dia 25 de outubro, o DATASUS disponi-
bilizou uma nova versão do aplicativo oficial 
do Ministério da Saúde, Conecte SUS Cida-
dão, visando melhorar a usabilidade da ferra-
menta. A atualização apresenta mais funcio-
nalidades e uma nova interface com acesso 
direto aos documentos gerados pelo sistema. 
ma das novidades da versão é a emissão do 
Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 
para os cidadãos que receberam a segunda 
dose da vacina de um fabricante diferen-
te daquele da primeira dose. A emissão do 
documento para esses casos (chamados de 
intercambialidade da vacina) está em con-
sonância com a Nota Técnica nº 53 emitida 
pela Secretaria Extraordinária de Enfrenta-
mento à COVID-19 (SECOVID), do Minis-
tério da Saúde. 

A interface também passou por 
melhorias, com a criação de um 
novo ícone central, “Meus Car-
tões”, localizado na Home. As-
sim, o serviço possibilita o acesso 
direto aos documentos disponibi-
lizados pela plataforma (Carteira 
de Vacinação Digital, Certificado 
Nacional de Vacinação Covid-19 e 
Cartão Nacional do SUS).  
O novo fluxo possibilitou a emissão 
da Carteira de Vacinação Digital 
nos idiomas Inglês e Espanhol, 
além do Português. Além dis-
so, seu layout passou por me-
lhorias. Entre as novidades in-
troduzidas nos documentos disponibilizados, 
está a apresentação do campo “Nome Social”, 
definido pelo próprio cidadão e inserido nas 
unidades de saúde informatizadas, devidamen-
te credenciadas para o uso do CadSUS.  
A nova versão lançada inclui um infográfico 
com orientações sobre as principais dificulda-
des apresentadas referentes aos problemas com 
os registros das vacinas e com a emissão do 
Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. 
A ação está disponível no serviço “Vacinas”, 

da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. 
Saber que o nosso trabalho é convertido em 
melhorias para a gestão à saúde, assistência ao 
paciente e continuidade do cuidado do cidadão 
é motivo de realização para toda equipe. Os 
desafios e expectativas são enormes, dessa for-
ma, cada nova funcionalidade do Conecte SUS 
Cidadão lançada nos aproxima ainda mais do 
alcance da Visão da ESD28 e conduz a uma 
saúde digital mais efetiva no Brasil”. 
Desde sua criação o aplicativo Conecte SUS 
teve um crescimento de aproximadamente 1,3 
milhões de usuários, totalizando mais de 17 mi-
lhões de downloads. Ele já possibilitou a mais 
de 6 milhões de brasileiros a emissão de seu 
Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.

clicando no link da informação “Algum Pro-
blema com suas vacinas? Clique aqui”. 
Outra inovação trazida pelo app foi o desen-
volvimento da diferenciação visual e de ser-
viços/funcionalidades da interface entre os 
estados “não logado” e “logado”. O usuário 
quando não está logado tem uma imagem dife-
rente do aplicativo, com acesso apenas a ser-
viços básicos. Somente após entrar usando a 
plataforma gov.br, é que o usuário passa a 
ter acesso integral à interface e a todos os 
serviços da ferramenta. 
Alguns outros ajustes dos serviços de re-
gistros e de contatos autodeclarados foram 
realizados, além de melhorias na interface 

de geolocalização das funcionalidades rela-
cionadas à visualização dos estabelecimen-
tos de saúde. 
A coordenadora-geral de Inovações em Sis-
temas Digitais do DATASUS, Juliana Zi-
nader, falou sobre a importância do serviço 

digital para melhoria da gestão à saúde, assis-
tência ao paciente e continuidade do cuidado 
do cidadão. “A partir do Programa Conecte 
SUS e da Rede Nacional de Dados em Saú-
de, conseguimos vivenciar a materialização 

...cada nova
funcionalidade do 

Conecte SUS Cidadão 
lançada, nos aproxima 
ainda mais do alcance 

da Visão da ESD28 
e conduz a uma saúde 

digital mais efetiva 
no Brasil. 

Juliana Zinader
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AZUL
MÊS DE PREVENÇÃO

AO CÂNCER DE PRÓSTATA

O melhor cuidado
é a prevenção.

Drible o preconceito
e PREVINA-SE!

Cuidar da saúde
é coisa de homem!

Ministério da Saúde disponibiliza portfólio 
de auxílio ao usuário do e-SUS Notifica

No dia 21 de outubro, o Ministério da Saú-
de disponibilizou o Portfólio e-SUS Notifi-
ca, através do Portal de Serviços do DATA-
SUS. O material irá apoiar os usuários no 
uso da plataforma. Outra novidade é que 
municípios com população acima de 300 
mil habitantes poderão utilizar a Applica-
tion Programming Interface (API) para ex-
portação da base de dados do e-SUS Noti-
fica, funcionalidade que estava limitada ao 
uso apenas de estados e capitais. 
Para acesso e demais informações, consul-
te o Portal de Serviços em:

Além do portfólio para apoiar os usuários, o portal disponibiliza o 
acesso via API para exportação de dados aos municípios com mais de 
300 mil habitantes. 

https://servicos-datasus.saude.gov.br/
detalhe/hurhe1VDGP  
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