
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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Caro leitor, 
A décima edição do Boletim Datasus traz 
importantes informações e ações execu-
tadas durante o mês de setembro/2022. 
Fazendo menção às ações de Governança, 
Infraestrutura, Segurança da Informação, 
Inovação e Qualificação. 
O boletim traz como matéria de capa um 
dos temas da Campanha de Segurança da 
Informação do Ministério da Saúde (MS): as 
formas de ataques por Engenharia Social, 
um dos métodos mais comuns de ciberata-
ques. Com objetivo de reforçar os cuidados e 
a importância da Segurança da Informação, 
no âmbito do MS.
Outras pautas desta edição são, a 13ª reu-
nião do Comitê Executivo de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (CETIC), a 
finalização da habilitação do Múltiplo Fator 
de Autenticação (MFA) e aceite da Política 
de Segurança da Informação do Ministério 
da Saúde (POSIC/MS) em Brasília, a migra-
ção do Servidor de Arquivos do Ministério 
da Saúde, entre outras.

Não deixe de conferir,
uma excelente leitura!

Nucom/Datasus.

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.



5
boletim datasus 10 - OUTUBRO / 2022boletim datasus 10 - OUTUBRO / 2022

4 GOVERNANÇAGOVERNANÇA

Datasus realiza a 13ª reunião do 
Comitê Executivo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (CETIC)

Durante a reunião foram 
apresentadas as principais 

características do novo modelo de 
Gestão de Serviços com Gestão de 

Projetos do Datasus

O Departamento de Informática do SUS (DatNo 
dia 14 de setembro o Departamento de Informática 
do SUS (Datasus) realizou a 13ª reunião do Comitê 
Executivo de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação (CETIC), de forma on-line pela plataforma 
Teams. O Comitê se reúne mensalmente para apre-
sentar o monitoramento das ações e discorrer sobre 
diretrizes e implementação de planos estratégicos de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a 
nível tático e operacional. 
A reunião foi iniciada apresentando os novos mem-
bros do comitê e as orientações básicas acerca dos 
projetos que são assistidos pelo Comitê, além dos 
encaminhamentos das reuniões anteriores, levantan-
do as ações concluídas e em andamento, a fim de dar 
continuidade na agenda do Comitê. 

Após as primeiras considerações, a Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde do Ministério da 
Saúde (SAPS/MS) apresentou com caráter de 
urgência o projeto que trata da Integração do 
Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) e 
o e-SUS APS, via Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS). O projeto foi apresentado pelo 
Gestor de Sistemas da SAPS, Marcelo Miran-
da, que explicou a importância da integração 
dos sistemas para unificar as informações dos 
cidadãos, com objetivo de melhorar o cuidado 
com ações de detecção precoce do câncer de 
mama e colo de útero. O projeto foi aprovado 
pelos membros e irá avançar para deliberação 
do Comitê de Governança Digital (CGD). 
Em seguida, o Coordenador-Geral de Gover-
nança do Datasus, Jairton Junior, explicou as 
principais alterações do CETIC, estabelecidas 
pela Portaria GM/MS Nº 3.295/2022 e introdu-
ziu as melhorias da Governança e Gestão de Ser-
viços de TIC do Ministério da Saúde (MS), com 
as atividades que estão sendo desenvolvidas.
Durante a reunião, foi apresentado o novo 
modelo de Gestão e Serviços do Datasus, que 
muda a Gestão de Projetos, para Gestão de 
Serviços com Gestão de Projetos. O Consultor 
em Gestão e Serviços da CGOV do Datasus, 

Alex Molinari, apresentou o projeto e apontou 
os pilares de gestão que estão sendo desen-
volvidos pelo departamento, por intermédio 
do modelo de gestão, são eles: Parcerias com 
os Fornecedores de Tecnologia; Mudança de 
atuação e cultura da Coordenação de Gestão 
de Projetos (COGP) para visão de Gestão de 
Serviços; Utilização de novas soluções de Go-
vernança e Gestão de TIC; e novo roteiro para 
os processos, incluindo Política Corporativa 
de Governança de TIC, Modelo de Gestão e 
Operação, Gestão de Portfólio de Serviços de 
TIC, Gestão de Relacionamento com Negócio, 
Institucionalização de Normas de TIC, Revisão 
da Metodologia de Gestão de Projetos (MGP) e 
início de revisão de outras metodologias e pro-
cessos. Além de citar a Política Corporativa de 
Governança de TIC ao novo Modelo de Gestão 
e Operação e as próximas ações que serão de-
sencadeadas, envolvendo revisões de processos 
de gestão de serviços e outras metodologias. 
Durante as considerações finais, o Diretor do 
Datasus, Merched Cheheb, enfatizou as boas-
-vindas aos novos membros e agradeceu a pre-
sença de todos os participantes, valorizando a 
constância do Comitê, para manter uma boa 
governança de TIC ao MS. 
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A implementação se iniciou no dia 13 de outubro e será 
realizada em ondas, visando aumentar a segurança dos 
dados administrados pelo Ministério da Saúde e mini-
mizando a possibilidade de incidentes de segurança aos 
sistemas nestes ambientes.
Após a ação, o acesso aos ambientes deverá ser realiza-
do através da rede privada do Datasus ou por meio de 
VPN disponibilizada. Clique aqui e acesse o Manual de 
Configuração da VPN.
O usuário que tiver interesse pode solicitar o acesso a 
VPN através do Demandas Datasus, acessando o link: 
https://demandasdatasus.saude.gov.br/.
Para mais informações, a Central de Serviços está dis-
ponível por meio do telefone 0800-941-3050 ou pelo 
site demandasdatasus.saude.gov.br/citsmart.
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Datasus 
realiza 
migração do 
Servidor de 
Arquivos do 
Ministério 
da Saúde
A migração aconteceu de forma 
gradual e disponibilizou um 
ambiente inovador e robusto 
aos diretórios da pasta

O Departamento de Informática do SUS (Datasus) finalizou 
no dia 03 de outubro a migração dos diretórios do Servi-
dor de Arquivos DOCNAS do Ministério da Saúde (MS). 
A ação foi iniciada no mês de abril/2022 e foi realizada de 
forma gradativa. A mudança foi necessária para garantir a 
disponibilidade e integridade dos dados armazenados, pas-
sando os arquivos para um ambiente atualizado e robusto, 
haja vista que o equipamento anterior já apresentava sinais 
de degradação devido ao longo período de utilização.  
A logística da migração ocorreu, em sua maioria, durante 
os finais de semana, retornando nas segundas-feiras pela 
manhã, evitando uma indisponibilidade do Servidor que ge-
rasse impacto na atuação dos colaboradores do MS.  Para 
contribuir com o processo, o Datasus, juntamente com as 
áreas responsáveis, manteve os colaboradores informados, 
com comunicados e orientações acerca da ação, recomen-
dando, por exemplo, a realização das cópias dos arquivos 
considerados essenciais no trabalho, para a nuvem do Office 
365 (One drive, SharePoint ou Teams), permitindo a utiliza-
ção durante o período de indisponibilidade.
Com a mudança, o servidor de arquivos passa agora a conter 
um novo endereço, apontado durante o acesso, alterando a 
variável “srvdocnas” para “srvnas”, alteração que o próprio 
usuário pode realizar no caminho das pastas que necessita 
acessar. O antigo servidor será desligado ainda no mês de 
outubro, os usuários que desejam ter acesso a algum docu-
mento que ainda esteja nesse ambiente precisará solicitar 
até o dia 21/10, por meio do site demandasdatasus.saude.
gov.br/. O Datasus recomenda que os usuários analisem 
os diretórios e solicitem a migração para o novo servi-
dor até essa data. Para mais informações, a Central 
de Serviços está disponível também pelo telefone 
0800-941-3050.

Datasus limita o acesso aos ambientes 
de homologação apenas por meio da 
rede interna do Ministério da Saúde
A execução será realizada em ondas visando aumentar a segurança dos dados administrados 
pelo Ministério da Saúde

O Departamento de Informática do 
SUS (Datasus) limitou o acesso aos 
ambientes de homologação do Mi-
nistério da Saúde (MS), para acessos 
somente por meio da rede do MS ou 
via VPN - (Virtual Private Network), 
devidamente cadastradas e autoriza-
das. A ação visa padronizar as regras 
de acesso dos ambientes de produção 
e homologação, com objetivo de am-
pliar as camadas de Segurança da In-
formação da Pasta.

https://demandasdatasus.saude.gov.br/
demandasdatasus.saude.gov.br/citsmart
https://integrams.saude.gov.br/uploadfile/getFile?coUploadFile=152087
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Conheça algumas formas de ataques 
por Engenharia social
Engenharia Social é o segundo tema a ser abordado na Campanha 
de Segurança da Informação do Ministério da Saúde

A Engenharia Social é o segundo tema esco-
lhido pela Coordenação-Geral de Infraestru-
tura do Departamento de Informática do SUS 

(CGIE/Datasus), para reforçar os 
cuidados e a importância da Segu-
rança da Informação, no âmbito do 

Ministério da Saúde.
O termo, Engenharia Social, é usado 
para uma ampla gama de atividades 

maliciosas realizadas por meio de inte-
rações humanas, o que a torna especial-
mente perigosa, pois depende do erro 

humano, em vez de vulnerabilidades em 
software e sistemas operacionais. Este recur-

so usa da manipulação psicológica para indu-
zir os usuários a cometer erros de segurança ou 
fornecer informações confidenciais.
Os ataques de engenharia social acontecem 
em uma ou mais etapas, quando o hacker pri-
meiro investiga a vítima pretendida para pos-

teriormente ganhar a confiança e fornecer 
estímulos para ações subsequentes, que 
quebram as práticas de segurança, como 
conceder acesso a recursos críticos.

São várias as formas de ataques de engenharia 
social, como por exemplo: Isca, onde o hacker 
utiliza alguma ferramenta digital para instalar 
malware; Scareware, que são falsos alarmes 
enviados por pop-up direcionado a sites ma-
liciosos; Pretexto, onde o hacker se passa por 
outra pessoa ou autoridade, para enganar as ví-
timas e conseguir informações confidenciais; 
Phishing, que são e-mails ou mensagens de 
texto com senso de urgência ou curiosidade, 
fazendo com que as vítimas enviem dados ou 
acesse páginas maliciosas; e Spear-phishing, 
que é uma versão mais direcionada do esque-
ma de phishing, onde o invasor, após um tempo 
de estudo das vítimas, adapta suas mensagens 
com base em características, cargos e contatos 
pertencentes à vítima, para se passar por um 
usuário e conseguir informações. 
Para evitar ataques de engenharia social você 
precisa ser cauteloso, os engenheiros so-
ciais manipulam sentimentos humanos, como 
curiosidade ou medo, para realizar esquemas 
e atrair vítimas para suas armadilhas. Portan-
to, ficar em alerta pode ajudá-lo a se proteger 
contra a maioria dos ataques que ocorrem no 
mundo digital.

Sempre que você se sentir alarmado por um 
e-mail, atraído por uma oferta exibida em um 
site ou quando encontrar uma mídia digital 
perdida, contate a área da Segurança da Infor-
mação do Datasus.

Você faz

parte da

Segurança da

Informação!

SAIBA MAIS SOBRE OS
ATAQUES DE ENGENHARIA SOCIAL 

NA CARTILHA DE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO.

https://integrams.saude.gov.br/uploadfile/getFile?coUploadFile=151066
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Datasus finaliza 
habilitação do MFA 
e aceite da POSIC 
em Brasília
A ação aconteceu em cinco mil contas de usuários 
do Ministério da Saúde em Brasília

Durante o mês de setembro o Departamento de Infor-
mática do SUS (Datasus) realizou a  habilitação do 
Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) nas contas do 
Pacote Office 365 e do aceite do Termo de Respon-
sabilidade da Política de Segurança da Informação 
do Ministério da Saúde (POSIC/MS), via pop-up. A 
ação ocorreu de forma gradativa em todas as contas 
de usuários ativos da sede do Ministério da Saúde, 
em Brasília/DF, com objetivo de dar continuidade no 
aprimoramento das camadas de segurança das infor-
mações da pasta.
O processo de habilitação aconteceu em cinco fases, 
encerrando no dia 6 de outubro, durante este processo 
os usuários foram informados das datas e prazos a 
fim de evitar transtornos com as plataformas da Mi-
crosoft. O Datasus disponibilizou um manual com 
explicação sobre o requisito de segurança e o proce-
dimento de configuração do MFA em cada uma das 
contas. Acesse aqui o Manual - Configurando Múlti-
plo Fator de Autenticação (MFA).
Durante o período de habilitação do fator de seguran-
ça, o Datasus também realizou a aderência à POSIC/
MS a todos os servidores e colaboradores da pasta, 
informando da importância e obrigação do aceite, 
para terem acesso à rede, plataformas e estações de 
trabalho disponibilizados ou mantidos pelo Ministé-
rio da Saúde, por meio do Datasus. 
Os usuários que ainda tiverem dúvidas acerca do pro-
jeto do MFA e do Aceite da POSIC podem entrar em 
contato com a Central de Serviços do Datasus, por 
meio do telefone 0800-941-3050 ou pelo site deman-
dasdatasus.saude.gov.br/citsmart.

OUTUBRO

ROSA
MÊS DE PREVENÇÃO 

AO CÂNCER DE MAMA

A conscientização é 
o melhor caminho!

https://demandasdatasus.saude.gov.br/citsmart/pages/knowledgeBasePortal/knowledgeBasePortal.load#/knowledge/5062
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Boletim do ConecteSUS 28 
aborda a visita feita pela delegação 
brasileira à Dinamarca
O volume também traz os principais eventos de setembro voltados para a 
Saúde Digital e curiosidades sobre a governança para a ESD

A edição de setembro do Boletim do 
ConecteSUS – volume 28 – destaca a 
visita feita pela delegação brasileira à 
Dinamarca para conhecer as iniciati-
vas e as boas práticas dinamarquesas 
na área da Saúde Digital. A missão 
ocorreu dos dias 26 de agosto a 2 de 
setembro e teve o objetivo de apoiar 
a gestão eficiente da Saúde no Brasil 
e promover avanços na consolidação 
da Estratégia de Saúde Digital para o 
Brasil 2020-2028 (ESD28).
O boletim também traz uma entrevista 
com Sônia Mara Linhares de Almeida, 
coordenadora-geral de Monitoramen-
to das Políticas Nacionais de Assistên-
cia Farmacêutica e de Medicamentos 
(CGMPAF/DAF/SCTIE/MS) e mem-
bro titular do Comitê Gestor de Saúde 
Digital (CGSD), representando a Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Insumos Estratégicos em Saú-
de (SCTIE/MS), que abordou as suas 
expectativas e perspectivas acerca da 
Saúde Digital na ciência, tecnologia e 
inovação do Brasil.
A edição ainda falou sobre a pactua-
ção do Modelo de Informação (MI) 
Sumário de Alta (SA) na Comissão 
Intergestores Triparttite (CIT) e so-
bre a agenda promovida pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), com participação do De-

partamento de Informática do SUS 
(DATASUS/SE/MS) e a comitiva de 
Uppsala Monitoring Centre (UMC/
OMS), para debater o fortalecimento 
da farmacologia no Brasil e os pro-
cessos de monitorização de medica-
mentos.
Este volume também contém curiosi-
dades sobre a Prioridade 1 da ESD28 
– Governança e Liderança para a 
ESD, abordando a sua importância 
nas demais prioridades da estraté-
gia. Além disso, o boletim apresen-
ta o Sistema de Medição de Tráfego 
Internet (SIMET), agora com uma 
versão desenvolvida especificamente 
para o setor público de saúde, o SI-
MET-Saúde, que possibilita o moni-
toramento da qualidade da Internet de 
todos os estabelecimentos de saúde 
registrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Os Boletins do ConecteSUS fazem 
parte dos instrumentos de Monitora-
mento de Avaliação da Estratégia de 
Saúde Digital 2020-2028 (ESD28), 
sob a gestão da Coordenação-Geral 
de Inovação e Informática em Saúde 
(CGIISD/DATASUS/SE/MS), com 
apoio do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz (HAOC), por meio do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Insti-
tucional do SUS (PROADI-SUS).

(Texto de autoria da Equipe da Coordenação-Geral de Inovação e Informática em Saúde-CGIIS)

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital/monitoramento-e-avaliacao-da-esd/BoletinsConecteSUS_Set.2022.pdf
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Conheça os Microcursos de Qualificação 
Profissional em Saúde Digital com vagas abertas
São mais de dez microcursos ofertados pelo Programa Educacional em Saúde Digital

O Departamento de Informática do SUS (Da-
tasus/SE/MS) e a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), 
em parceria com a Universidade Federal de 
Goiás (UFG), oferecem mais de dez microcur-
sos de Qualificação Profissional em Saúde Di-
gital. Os microcursos fazem parte de Programa 
Educacional previsto na Estratégia de Saúde 
Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28).
Os microcursos tem como objetivo qualificar 
profissionais de saúde, da tecnologia da infor-

mação, gestores de saúde e demais interessa-
dos em Saúde Digital. A qualificação é 100% 
on-line e ofertada a estudantes e profissionais 
com nível médio e superior.
As ofertas visam proporcionar conhecimento 
acerca da Saúde Digital no Brasil e no mun-
do, além do uso de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) para gestão e assistência 
à saúde, buscando o engajamento dos cidadãos 
e profissionais vinculados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Microcurso 4: Integração com a Rede Nacional 
de Dados em Saúde.

Microcurso 5: Governança em Saúde Digital 
no Mundo e no Brasil.

Microcurso 6: Pensamento Computacional.

Microcurso 7: Sistema de saúde brasileiro.

Microcurso 8: Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação no Ensino em Saúde.

Microcurso 9: Engajamento do Paciente.

Microcurso 10: Semiologia clínica 1.

Microcurso 13: Repositórios e sistemas de 
registro eletrônico em saúde.

Microcurso 18: Indicadores de Saúde.

Microcurso 21: LOINC - Logical Observation 
Identifiers Names and Codes.

Microcurso 22: Certificado Digital.

Microcurso 30: Estratégia brasileira para a 
Saúde Digital: o que precisamos saber?

Confira os cursos que estão com vagas abertas:

https://www.unasus.gov.br/
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