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Caro leitor, 
A oitava edição do Boletim Datasus vai tra-
zer algumas das principais ações do depar-
tamento no mês de julho/2022. Dentre as 
pautas, o boletim fará menção às ações de 
Qualificação, Sistemas, Governança e Segu-
rança da Informação.
O Boletim traz em destaque a matéria sobre 
a participação do Datasus no XXXVI Con-
gresso do CONASEMS, por meio da equipe 
da Coordenação-Geral de Inovação e Infor-
mática em Saúde (CGIIS). Na oportunida-
de foram abordados temas como, a Estraté-
gia de Saúde Digital para o Brasil (ESD), a 
Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), 
e o ConecteSUS.
A edição informa ainda sobre o recebimento 
dos dados vacinais contra Covid-19 da rede 
privada na RNDS, a estruturação da Políti-
ca Corporativa de Governança de TIC e do 
Novo Modelo de Gestão e Operação de TIC 
no MS, o Programa de Gestão do Trabalho 
(PGT) da Secretaria-Executiva, e a primeira 
reunião extraordinária do Comitê de Infor-
mação e Informática em Saúde (CIINFO), 
entre outras matérias acerca das ações da 
Conscientização da Segurança da Informa-
ção (S.I) no Ministério da Saúde.

Uma excelente leitura!

Núcleo de Comunicação do DATASUS
NUCOM

ALGUNS CONTEÚDOS NÃO 
PODERÃO SER EXIBIDOS

EM RESPEITO À 
LEGISLAÇÃ0 ELEITORAL

ATÉ O FINAL DAS 
ELEIÇÕES 2022

Essas medidas estão sendo adotadas seguindo as orientações 
da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das 

Comunicações, em decorrência do entendimento da Justiça Eleitoral 
de que, durante o período eleitoral, não podem ser mantidos 

conteúdos caracterizados como publicidade institucional, mesmo que 
o conteúdo seja datado de antes do início das restrições eleitorais.



boletim datasus 08 - agosto / 2022
5

boletim datasus 08 - agosto / 2022
4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOSEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Datasus 
implementou 

camadas de 
segurança nos 

serviços do 
Office 365

A ação aumenta a confiabilidade, 
integridade e disponibilidade das 

informações no Ministério da Saúde

O Departamento de Informática do SUS 
(Datasus) iniciou, no dia 21 de julho, a 
implementação das camadas de seguran-
ça das informações do Ministério da Saú-
de, que tramitam através dos serviços do 
pacote Office 365. A ação de segurança 
será realizada em etapas, por intermédio 
da ferramenta de Múltiplo Fator de Au-
tenticação (MFA), da Microsoft. 
O projeto visa aumentar a confiabilida-
de, integridade e disponibilidade das in-
formações, em serviços como: Outlook, 
Teams, Sharepoint e outras ferramentas 
da Microsoft. O MFA também é conhe-
cido como Verificação em Duas Etapas, 
two-factor authentication, aprovação de 
login, verificação ou autenticação em 
dois fatores ou, ainda, verificação ou au-
tenticação em dois passos. 
A habilitação do MFA foi aprovada por 
meio de teste de implementação nas con-
tas dos colaboradores do Datasus, po-
dendo agora ser aplicada às demais uni-
dades do MS.
O Datasus disponibilizou um manu-
al com explicação sobre o requisito de 
segurança e o procedimento de configu-
ração do MFA em cada uma das contas. 
Acesse aqui o Manual - Configurando 
Múltiplo Fator de Autenticação (MFA).
Para mais informações, a Central de Ser-
viços está disponível por meio do telefo-
ne 0800-941-3050 ou pelo site deman-
dasdatasus.saude.gov.br/citsmart.

Datasus implementou pop-up com 
Termo de Responsabilidade 
da POSIC/MS
A ação cumpre os requisitos estabelecidos na Política de Segurança da Informação 
do Ministério da Saúde (POSIC/MS) em relação às responsabilidades e 
contribuições por parte do usuário

O Departamento de Informática do SUS 
(Datasus), por meio da Coordenação-
-Geral de Infraestrutura e Segurança da 
Informação (CGIE), iniciou, no dia 29 
de julho, a execução de mais uma cama-
da de Segurança da Informação no Mi-
nistério da Saúde (MS). A ação consistiu 
em implementar o aceite do Termo de 
Responsabilidade da Política de Segu-
rança da Informação (POSIC), via pop-
-up, para todos os usuários do MS.
A implementação é mais uma divulga-
ção dos serviços de Segurança da In-
formação, necessária para difundir as 
diretrizes do ambiente computacional e 
físico dos ativos de TI a todos os agen-
tes públicos, fazendo cumprir os requi-
sitos estabelecidos na POSIC através da 
Portaria GM Nº 271 de 27 de janeiro de 
2017, que define a adesão ao Termo de 
Responsabilidade pelo usuário, a fim de 
concordar e contribuir com a disponi-
bilidade, a integridade, a confidenciali-
dade e a autenticidade das informações, 
bem como assumir responsabilidades. 
O projeto está sendo executado em on-
das e ocorre da seguinte maneira: O Ter-
mo de Responsabilidade aparecerá como 
um pop-up nas telas de logins dos usu-
ários, em referência aos dispositivos da 

POSIC, com as opções “Aceito” e “Não 
Aceito”. A opção “Aceito” será regis-
trada no perfil de acesso do usuário e 
o login será realizado normalmente.  A 
opção “Não Aceito”, clicada até 5 vezes, 
bloqueará o acesso à rede computacional 
do MS. Após o bloqueio, apenas o Ges-
tor imediato do usuário poderá solicitar o 
desbloqueio da conta. Essa ação deverá 
ser realizada por meio de comunicação 
oficial, via SEI, endereçada à Coordena-
ção-Geral de Infraestrutura e Segurança 
da Informação, com Assunto “Desblo-
queio de Conta de Usuário Termo de 
Aceite POSIC”. 
Ressalta-se que é dever do agente público 
e colaboradores conhecer e cumprir a PO-
SIC/MS, mediante assinatura de Termo 
de Responsabilidade, como condição para 
acesso aos ativos de informação e aceite 
formal aos termos definidos em portaria. 
Para mais informações, a Central de Ser-
viços está disponível por meio do tele-
fone 0800-941-3050 ou pelo site deman-
dasdatasus.saude.gov.br/citsmart. 
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Política Corporativa de Governança de TIC 
e novo Modelo de Gestão e Operação são 

alinhados em reunião estratégica do Datasus
O Grupo de Trabalho se reuniu para engajamento da equipe e alinhamento das ações

No dia 15 de julho, o Departamento de In-
formática do SUS (Datasus) realizou reunião 
presencial sobre a estruturação da Política 
Corporativa de Governança de TIC e do Novo 
Modelo de Gestão e Operação de TIC no MS. 
A agenda aconteceu com o objetivo de alinhar 
as ações planejadas durante os encontros se-
manais e engajar o Grupo de Trabalho (GT). O 
novo modelo irá fazer uma transformação da 
operação, por meio de uma mudança de cultu-
ra, adotando uma camada de gestão de servi-
ços nos processos executados. 
A estruturação da Política Corporativa de Go-
vernança de TIC e do novo modelo gerencial e 
operacional do Datasus são ações previstas no 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC), apontadas por orien-
tação do Tribunal de Contas da União (TCU) 

para adequação da gestão do departamento. 
Para isso, foi criado o GT com equipes da Co-
ordenação-Geral de Governança em Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação (CGGOV), 
com o objetivo de avaliar os processos e práti-
cas atuais e desenhar um novo formato, alinha-
do às melhores práticas de Gestão de Serviços 
de TIC. Durante o estudo, o grupo observou 
que o Datasus, historicamente, opera e geren-
cia suas ações baseado em gestões de proje-
tos, impondo um início, meio e fim às ações, 
com isso o novo modelo proposto acrescenta a 
camada de Gestão de Serviços, agregando va-
lores e resultados contínuos. A Coordenadora 
de Governança Estratégica em TIC (CGOV), 
Graziella Cervo, contou em entrevista sobre 
o início da ação e o objetivo do novo modelo: 
“A previsão de aderir ao um novo modelo ge-

Servidores do Datasus já podem se 
candidatar ao PGT
O Programa foi estabelecido no âmbito da Secretaria-Executiva e possibilita o teletrabalho 
integral ou parcial

No dia 1 de julho, foi liberado o site do Progra-
ma de Gestão do Trabalho (PGT), pgt.saude.
gov.br, permitindo os cadastros dos programas 
de gestão, pelos gestores, e candidaturas dos 
servidores interessados. O PGT formaliza o 
teletrabalho no âmbito da Secretaria-Executi-
va do Ministério da Saúde (SE/MS), conforme 
Portaria nº 483, de 20 de maio de 2022, publi-
cada no dia 31 de maio. As regras do progra-
ma se aplicam a todos os servidores públicos 
ocupantes de cargos e/ou funções nas unidades 
administrativas da SE. 
O PGT oferece o teletrabalho em dois regimes 
de execução: Integral e Parcial. O regime inte-
gral permite que o participante execute sua jor-
nada de trabalho à distância, ficando dispen-
sado do ponto de frequência. Para este regime 
será ofertado 20% (vinte por cento) do total 
da força de trabalho da Secretaria-Executiva e 
as vagas serão definidas pela chefia de acordo 
com as atividades exercidas pelos servidores. 
Em caso de empate, a vaga é preenchida con-
forme critérios de priorização constantes no § 
2º do art. 12 da Instrução Normativa SGP/ME 
nº 65, de 2020. 
O regime parcial não terá limitação de parti-
cipação simultânea, o servidor ficará restrito a 
um cronograma específico, ficando dispensado 
do controle de frequência nos dias em que a 
atividade for executada remotamente. A dura-
ção máxima do plano de trabalho será compa-
tível com o quantitativo de horas da jornada 
semanal do servidor, 40h, 30h ou 20h. 

Os servidores lotados no Departamento de In-
formática do SUS (Datasus/SE/MS) poderão 
se candidatar ao PGT, por meio do site: pgt.
saude.gov.br, de acordo com o programa de 
gestão criado pelo Gestor da área. A partir das 
atividades definidas e disponibilizadas, o ser-
vidor poderá propor um plano de trabalho, a 
ser aceito pelo Gestor.  
Para mais informações, consulte os procedimen-
tos gerais de instituição do Programa de Ges-
tão do Trabalho (PGT) disponíveis na Portaria 
nº 483, de 20 de maio de 2022, ou acesse o site: 
pgt@saude.gov.br.

https://pgt.saude.gov.br/app/login
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Proteção 
pela vida 

inteira!

MÊS DE INCENTIVO AO 
ALEITAMENTO MATERNO

AGOSTO 
DOURADO

rencial e operacional já tinha 
sido pensado no momento da 
elaboração do PDTIC, para 
melhorar os processos e aten-
der os acórdãos do TCU. A 
partir disto, estudamos uma 
reestruturação com foco em 
uma gestão que melhore o 
atendimento e a entrega dos 
serviços do departamento”. 

O modelo baseado em serviços irá melhorar os 
fluxos de trabalho e entregas do departamento, ge-
rando mais retorno ao Ministério da Saúde e aos 
usuários finais, aprimorando as interfaces das me-
todologias, integrando os processos de trabalho e 
mitigando esforços duplicados.  Como explicou o 
Consultor da CGOV, Alex Molinari, em entrevis-
ta: “A quantidade de serviços que o Ministério da 
Saúde presta para a sociedade atualmente é supor-
tado pelas tecnologias que o Datasus desenvolve 
e sustenta, e esses sistemas chegaram em um vo-
lume e complexidade que se tornou fundamental 
uma reestruturação, tanto de governança quanto de 
gestão. Este projeto visa melhorar a qualidade dos 
Serviços de TIC do DATASUS e consequentemen-
te dos Serviços prestados pelo Ministério da Saú-
de diretamente aos cidadãos e outras organizações 
que consomem os serviços do MS”.
O Coordenador de Gestão de Projetos e Portfólio 
de TIC (COGP), Waldyr Lima, ressaltou em entre-
vista os benefícios que o modelo irá proporcionar, 
por meio de metodologias mais eficazes e econô-
micas e portfólio mais acessível, em conformidade 

com a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD): “O novo modelo 

irá entregar serviços de qualidade 
para sociedade e com mais econo-

mia aos cofres públicos. Outro fa-
tor relevante é o fortalecimento da 

LGPD, uma vez que o novo modelo 
trará uma visão mais ampla do portfó-

lio de sistemas do Datasus”. 
A previsão de término da Política Cor-

porativa de Governança de TIC e da es-
truturação do novo modelo é de até 2024, 

porém segue um fluxo contínuo de melho-
rias e revisões, de acordo com as prioridades 

e evoluções em TIC. O projeto será pauta nas 
reuniões do Comitê Operacional de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Datasus (CO-
TIC), a fim de acompanhar o andamento e a evolução do 
modelo a ser implantado. 
O GT do projeto possui uma agenda de ponto de controle 
semanal, para acompanhar as evoluções dos trabalhos, a 
qual conta com o apoio direto do Diretor do departamen-
to, Merched Cheheb. A próxima reunião estratégica está 
prevista para acontecer em agosto, com todos os Coorde-
nadores-Gerais do Datasus.
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Datasus participa de primeira reunião 
Extraordinária do Comitê de Informação 

e Informática em Saúde (CIINFO)
A reunião deliberou acerca da criação da nova versão do e-SUS SINAN

O objetivo do novo e-SUS SI-
NAN é criar e disponibilizar 
um sistema web, responsivo 
com configuração de resolu-
ção mobile, tablet e desktop, 
para que os profissionais de 
saúde possam registrar em 
tempo real as notificações 
individuais e coletivas das 
doenças e agravos de notifi-
cação compulsória, estadual 
e municipal, assim como, co-
municar as notificações nega-
tivas. A nova solução permi-
tirá um registro mais rápido e 
seguro dos dados produzidos, 
para que sejam geradas infor-
mações oportunas sobre o 
perfil epidemiológico da po-
pulação, quanto às doenças 
de notificação compulsória, 
auxiliando de forma efeti-
va no processo de tomadas 
de decisões, na definição de 
prioridades de intervenção e 
no planejamento da saúde. 
Em entrevista, o Diretor do 
Datasus, Merched Cheheb, 
citou a importância da apro-
vação da solução: “O novo 
e-SUS SINAN vai ser uma 
revolução, uma verdadei-
ra transformação digital na 
forma de notificar as doen-
ças, proporcionando me-
lhoria nos atendimentos, na 
qualidade da informação e 
na transferência de recur-
sos. Com essas informações 
mais claras, conseguiremos 
investir e planejar melhor a 

No dia 21 de julho, o Departamento de Informática do SUS (Datasus) realizou a primeira 
reunião Extraordinária do Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO), para 
apreciar e deliberar acerca da nova versão do sistema e-SUS SINAN, projeto da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS/MS). A reunião foi realizada por convocação do Presidente 
do Comitê, conforme estabelecido na Portaria GM/MS Nº 1.001, de 18 de maio de 2021.
A reunião extraordinária foi conduzida pelo Diretor do Datasus, Merched Cheheb, que rea-
lizou a abertura e citou a Portaria de alteração do CIINFO de 2021, as sínteses de delibera-
ções deste ano e a importância do relacionamento com os demais comitês de Governança.

A nova versão do e-SUS SINAN é projeto integrante do Programa 
e-SUS Linha da Vida, importante frente do Ministério da Saúde, 
que busca inovar e evoluir os sistemas e processos de notificações 
e dados da saúde brasileira, com base na Estratégia de Saúde Digi-
tal para o Brasil 2020-2028 (ESD28). 

O projeto foi apresentado em reunião pelo Di-
retor do Departamento de Análise Epidemio-
lógica e Vigilância de Doenças Não Transmis-
síveis (DAENT/SVS/MS), Giovanny França, 
que explicou a ferramenta e sua importância: 
“O e-SUS Sinan é a nova versão do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação, Si-
nan, que é alimentado, principalmente, pela 
notificação e investigação de casos de doenças 
e agravos que constam da lista nacional de do-
enças de notificação compulsória. O sistema é 
o terceiro projeto a ser aprovado no escopo do 
Programa e-SUS Linha da Vida, que visa apri-
morar os sistemas de informação existentes, 
otimizando o processo de trabalho da vigilân-
cia em saúde”. Ressaltou em entrevista.

política, um projeto essencial”. O planejamento do 
projeto da SVS contou com o apoio da Coordenação 
de Gestão de Projetos e Portfólios de TIC do Data-
sus (COGP), além da participação do departamento 
em todas as fases de desenvolvimento da ferramenta, 
desde a disposição da fábrica de software, a produ-
ção, testes de segurança e validação. 
O projeto do e-SUS SINAN foi aprovado, por unani-
midade, e será acompanhado durante as reuniões or-
dinárias do CIINFO. O Comitê seguirá o cronograma 
apresentado pelo DAENT/SVS/MS, que prevê que 
até o segundo semestre de 2023 a funcionalidade es-
teja disponível. A próxima reunião Ordinária do Co-
mitê está prevista para acontecer no dia 17 de agosto.
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Datasus participa
do XXXVI Congresso
do CONASEMS
O departamento realizou uma Oficina sobre a Rede 
Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e montou estande 
para tirar dúvidas dos congressistas durante o evento

Entre os dias 12 a 15 de julho, 
aconteceu o XXXVI Congresso 
do Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde (CO-
NASEMS), sediado em Campo 
Grande/MS. O congresso reúne 
anualmente gestores e profis-
sionais da saúde de todo o país, 
abordando temas importantes 
para a gestão municipal do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Nesta edição, o Departamento 
de Informática do SUS (Data-
sus), por meio da equipe da Co-
ordenação-Geral de Inovação e 
Informática em Saúde (CGIIS), 
participou do Congresso reali-
zando a Oficina da Rede Nacio-
nal de Dados em Saúde (RNDS), 
o Estande de informações sobre 
Saúde Digital, ConecteSUS Ci-
dadão e Profissional, além de 
ministrar na oficina da Secreta-
ria de Atenção Primária à Saúde 
(SAPS/MS) e na 17ª Mostra Bra-
sil - Aqui tem SUS minicursos 
sobre o ConecteSUS Profissio-
nal e a integração ao Prontuário 
Eletrônico da Atenção Primária 
à Saúde (PEC e-SUS APS).
A presença do Datasus no evento 
gerou mais proximidade com os 
estados e municípios, fomentan-
do discussões e debates sobre os 
principais programas do depar-
tamento. Além disso, a agenda 
possibilitou destacar os benefí-
cios e potencial das ferramentas, 
com propósito de materializar a 
Estratégia de Saúde Digital para 
o Brasil 2020-2028 (ESD28) e 
impulsionar a expansão do Co-
necteSUS. Como ressaltou a 
Coordenadora-Geral Substitu-
ta da CGIIS, Gabriella Neves, 
que esteve à frente da equipe no 
Congresso: “Esse evento é um 

e o uso da RNDS e propiciar a troca de experi-
ências entre os usuários. Como destacou o Di-
retor do Datasus, Merched Cheheb, em entre-
vista: “A participação do Datasus no congresso 
foi importantíssima para mostrar na prática o 
fluxo de integração dos estados e municípios 
com a RNDS e tirar dúvidas dos profissionais e 
gestores de saúde. Além de apresentar as ações 
do departamento e reforçar o significado da 
RNDS e os benefícios que ela pode trazer para 
a Saúde Digital”. Um dos resultados obtidos 
por intermédio da Oficina foi a realização de 
reuniões estratégicas com alguns municípios 
dos estados do Acre, Amapá e Piauí, que ainda 
não estavam integrados à RNDS.
O Datasus também montou um estande no 
Congresso para apoiar os usuários, no que tan-
ge às ferramentas oferecidas e temas da Saúde 
Digital.  A exposição proporcionou aos visi-
tantes uma experiência inovadora e empática 
utilizando tokens, QR Code e infográficos, 
buscando facilitar o entendimento e sanar dú-
vidas. Por meio dos tokens, os visitantes con-
seguiam navegar com os materiais durante as 
apresentações e com o QR Code tinham acesso 
a todo conteúdo abordado. Na parte posterior 
do estande, foi fixado um banner com o fluxo 
para a integração das Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) à RNDS, o que permitiu que os ges-
tores dos municípios conseguissem identificar 
as etapas para a integração do PEC e-SUS APS 
com o ConecteSUS Profissional. De acordo 

momento de nos aproximarmos dos gestores e profissionais 
da saúde, que efetivamente utilizam os serviços do Datasus, 
nos permitindo ouvir as dores e dificuldades da ponta. É uma 
forma de conhecer a realidade da saúde pública, para poder 
ofertar sistemas que atendam às necessidades municipais”. 
Durante o Congresso, foi realizada a Oficina da RNDS, que 
teve como público-alvo os gestores e profissionais do SUS 
de todo Brasil. Na oportunidade, a equipe da CGIIS tratou 
de temas como: as prioridades da ESD, o uso da RNDS, as 
informações em saúde no âmbito municipal, as experiências 
municipais sobre a saúde digital, o ConecteSUS e os impac-
tos da integração dos sistemas da Atenção Primária em Saú-
de com a RNDS. A realização da oficina foi de suma impor-
tância para sanar dúvidas recorrentes a respeito da integração 

com Elivan Silva, Gestor Negocial da RNDS e 
do ConecteSUS da CGIIS/Datasus, a presença 
de um estande em eventos desse porte é essen-
cial para um bom relacionamento com a ponta 
e a evolução da ESD: “Uma vez que a estra-
tégia de saúde digital tem como foco colocar 
o usuário como protagonista de sua saúde, se 
torna essencial que o departamento esteja en-
volvido com os profissionais da ponta, para 
que a partir do feedback dos consumidores, a 
estratégia evolua e atenda os cidadãos”.
Os visitantes do estande foram convidados a 
responder uma breve pesquisa sobre o uso do 
PEC e-SUS APS e integração com a RNDS, 
o que resultou em aproximadamente 100 ca-
dastros, sendo cerca de 21 estados e 81 muni-
cípios. A realização do estande contou com o 
apoio da equipe do NIC.Br, parceiro do Data-
sus/MS, que na oportunidade também apresen-
tou a ferramenta SIMET, medidor de Conecti-
vidade para Estabelecimento de Saúde. 
O Datasus disponibilizou quatro colaborado-
res da CGIIS/Datasus e dois colaboradores do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) para 
a realização das ações no evento. A XXXVI 
edição do Congresso foi considerada a maior 
da história e reuniu cerca de 6.728 congressis-
tas, entre eles gestores, trabalhadores e profis-
sionais da saúde.

Foto: Gabriela Cunha

Foto: Gabriela Cunha

Foto: Gabriela Cunha

Presença do Diretor Merched Cheheb (1º da esq. p/ dir.), ao lado da 
Coordenadora-Geral Substituta da CGIIS, Gabriella Neves e o 
Gestor Negocial da CGIIS, Elivan Silva, que estiveram no 
estande durante o evento.

Participação do Datasus no 
Micro Curso da Secretaria de 

Atenção Primária à Saúde (SAPS)

Equipe CGIIS recebe representantes do
 Acre no estande do Datasus.
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Datasus trabalha para receber 
dados de Vacinação Covid-19 da 
rede privada
O departamento realizou uma live com os Integradores das clínicas 
privadas que fazem uso de sistemas próprios, além de outras ações 
que reforçam o envio dos dados vacinais Covid-19 à RNDS Mês de combate 

à violência contra 
a mulher

agosto

lilás

Não se cale,
BASTA!

O Ministério da Saúde (MS) autorizou, por 
meio da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.126, 
DE 15 DE JUNHO DE 2022, a administração 
de vacinas contra a Covid-19 em estabeleci-
mentos de saúde da rede privada. Com isto, 
desde a formalização da medida, o Departa-
mento de Informática do SUS (Datasus) vem 
trabalhando na preparação da Rede Nacional 
de Dados em Saúde (RNDS) para receber os 
dados vacinais contra Covid-19 da rede pri-
vada, e orientando os estabelecimentos acer-
ca da integração dos sistemas com a RNDS.
O envio dos dados vacinais da rede privada à 
RNDS poderá ser realizado de duas formas: 
Sistemas Próprios ou Sistema de Informa-
ção do Programa Nacional de Imunizações 
- Novo (SI-PNI Novo). Na RNDS, os dados 
de vacinação da rede privada seguirão o mes-
mo fluxo da rede pública, conforme registro 
e envio das informações. A integração dos 
sistemas próprios é fundamental para que o 
cidadão tenha acesso aos seus dados pelo Co-
necteSUS Cidadão e para emissão do Certi-
ficado Nacional de Vacinação Covid-19, uma 
vez que o aplicativo espelha somente infor-
mações que são enviadas à rede nacional.
No dia 19 de julho, o Datasus realizou uma 
live reforçando o passo-a-passo da Integração 
de Vacinação Covid-19, voltada às clínicas da 
Rede Privada que fazem uso de sistemas pró-
prios, a fim de fortalecer o processo e mitigar 
dúvidas quanto ao cadastramento dos estabe-
lecimentos no Portal de Serviços do Datasus e 
a autenticação para envio dos dados à RNDS, 

além de reforçar a importância e obrigatoriedade 
do registro e envio dos dados. A live foi trans-
mitida ao vivo e contou com cerca de 50 parti-
cipantes, a gravação está disponível no canal do 
Datasus no YouTube. Clique aqui e confira.
A equipe do Datasus também promoveu e dispo-
nibilizou workshops e outros materiais de apoio 
sobre a integração dos sistemas próprios, disponí-
veis na página da Saúde Digital, além dos manu-
ais disponíveis no Portal de Serviços do Datasus.
Os estabelecimentos de saúde que desejarem ade-
rir à integração dos dados por intermédio de sis-
temas próprios podem acessar as orientações dis-
ponibilizadas no Portal de Serviços do Datasus 
e obter todas as informações (Integração de Va-
cinas de Campanha, Rotina e Estudos Clínicos, 
Sistemas Próprios, RNDS - RIA).  Para os esta-
belecimentos que não detêm sistemas próprios, o 
Ministério da Saúde disponibiliza o SI-PNI, basta 
acessar o site https://si-pni.saude.gov.br/#/login e 
efetuar o cadastro do estabelecimento. O Data-
sus, de igual modo, está programando realizar 
uma live voltada aos usuários do SI-PNI, para re-
forçar as orientações de cadastramento, registro e 
envio de dados. Para mais informações envie um 
e-mail para sipni.suporte@saude.gov.br.
O Datasus disponibiliza ainda um canal de su-
porte sobre a RNDS para apoiar os estabeleci-
mentos de saúde, basta acessar o link: https://
webatendimento.saude.gov.br/faq/rnds.

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