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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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Conheça o novo produto de comunicação 
do Datasus e a nova Coordenação 
Setorial de TIC do MS.

GOVERNANÇA

Entrega da solução de hiperconvergência 
nos DataCenters do MS 
e muito mais.
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Expansão do Programa Conecte SUS 

e as atualizações do programa.

INOVAÇÃO

Fique por dentro dos mais recentes 
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da Informação do MS. 
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Caro leitor, 
A décima primeira edição do Boletim Datasus 
traz matérias exclusivas sobre as entregas 
do departamento em Inovação, Governança, 
Sistemas, Infraestrutura e Segurança da In-
formação, realizadas no mês de outubro/2022. 
Em destaque, o boletim aborda como acon-
teceu a visita do Datasus à Dinamarca, com 
considerações do Diretor e de todos os Coor-
denadores-Gerais do departamento.
A edição mostra ainda entregas importantes 
como, o lançamento da atualização do apli-
cativo Conecte SUS Cidadão e plataformas 
Profissional e Gestor, que aconteceu durante 
a Oficina de Expansão do Programa Conecte 
SUS no estado de Goiás. E a conquista da 
equivalência do Certificado de Vacinação Co-
vid-19 no padrão da União Europeia (UE). 
Durante a leitura você vai conhecer também 
o novo produto de comunicação do depar-
tamento, o Drops Datasus, se inteirar da 
participação do departamento no lançamen-
to do e-SUS Linha da Vida, entender sobre 
a criação da nova Coordenação Setorial 
de TIC do MS, conhecer a nova solução de 
hiperconvergência (HCI) dos DataCenters 
do MS, entre outras pautas.

Não deixe de conferir,
uma excelente leitura!

Nucom/Datasus.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital/monitoramento-e-avaliacao-da-esd/BoletinsConecteSUS_Out.2022.pdf
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Equipe do Datasus 
faz visita a 

Dinamarca dando 
continuidade 

na Cooperação 
Estratégica de 

Saúde Digital
A visita ao país foi mais uma etapa da 

Cooperação Setorial Estratégica (CSE) com 
foco na Estratégia de Saúde Digital para o 

Brasil 2020-2028 (ESD28)

O Departamento de Informática do SUS 
(Datasus) realizou mais uma etapa da 
Cooperação Estratégica no Setor Saúde 
entre a Dinamarca e o Brasil, por meio 
de uma visita feita ao país. A viagem 
contou com a presença do Diretor do 
departamento e Coordenadores-Gerais, 
entre os dias 26 de agosto a 2 de setem-
bro. A visita ao país foi mais uma ação 
do projeto de Cooperação Setorial Es-
tratégica (CSE), assinado entre os dois 
países, com foco no desenvolvimento 
das ações da Estratégia de Saúde Digi-
tal para o Brasil 2020-2028 (ESD28).
Com objetivo de conhecer mais de 
perto as iniciativas e práticas do país 
mais desenvolvido em Saúde Digital, 
a comitiva do Datasus visitou vários 
estabelecimentos na Dinamarca, a 
exemplo: o Ministério da Saúde da 
Dinamarca, hospitais referência, uni-
versidades e câmaras municipais. 
Compreendendo como cada setor trata 
os processos e recursos da saúde e as-
sistência à população.

Dos locais visitados, o grupo pôde conhe-
cer o Conselho Nacional de TI em Saúde da 
Dinamarca, MedCom, em Aalborg; O Su-
per Hospital, na cidade de Aarhus, voltado à 
atenção especializada; O Hospital que pos-
sui processos de Inteligência Artificial (IA) 
e a Universidade referência em pesquisa 
sobre drones, na cidade de Horsens-odense; 
O hospital de Coopenhaguen, altamente es-
pecializado; Além das clínicas médicas que 
fazem uso de aparelhos avançados para exa-
mes de rotinas e outros métodos de referên-
cia em saúde primária.
Com um sistema de Saúde avançado, a Di-
namarca tem contribuído para a melhoria da 
Saúde Digital do Brasil, por meio do com-
partilhamento de experiências que permi-
tem o avanço dos processos da ESD Brasil, 
fomentando cada vez mais a alta governan-
ça, infraestrutura e inovação dos sistemas 
operacionais do Sistema Único de Saúde 
(SUS). E por ser pioneira no uso de tecnolo-
gias, que são projetos atuais do Datasus para 
a saúde brasileira, a Dinamarca tem dividi-
do experiências acerca de projetos impor-
tantes como, Softwares de Inteligência Ar-
tificial (IA), Prontuário Único do Cidadão, 
prescrição eletrônica, telessaúde e outros 
programas intersetoriais. Como ressaltou o 
diretor do departamento, Merched Cheheb, 
em entrevista ao Nucom Datasus: “A coo-
peração entre o Brasil e a Dinamarca tem 
sido fundamental para o desenvolvimento 
e a evolução nos sistemas e processos de 
monitoramento da Estratégia de Saúde Di-
gital. Nessa fase da cooperação pudemos 
ter uma visão 360° do funcionamento da 
saúde dinamarquesa, nas suas regiões e 
municípios. Entre as principais ações da 
missão foi possível conhecer a utilização 
de inteligência artificial para reduzir o tem-
po de internação, entrega de medicamentos 
por drone, cirurgia robótica e como é feita 
a interoperabilidade entre os sistemas. A 
continuidade na cooperação terá diversas 
ações para ampliar o alcance da Estratégia 
de Saúde Digital brasileira”.

A Dinamarca continua sendo inspiração para 
o Brasil em Saúde Digital, assim como foi em 
2020 para criação da Rede Nacional de Dados 
em Saúde (RNDS), e atualmente avança colabo-
rando com novos projetos, como na aplicabili-
dade do método DRG (Grupos de Diagnósticos 
Relacionados), que trata de uma metodologia de 
classificação de pacientes em grupos gerenciá-
veis, com base em perfis, apoiando nos proces-
sos da saúde. Como explicou o Coordenador-
-Geral de Governança do Datasus (CGGOV), 

Jairton Junior: “O método DRG contribui para o 
controle das informações e tratamento dos dados 
clínicos, para tomada de decisão e priorização 
de processos, e hoje no Brasil temos esse projeto 
em andamento no Ministério da Saúde, a fim de 
dispor de informação nacional sobre os atendi-
mentos da atenção especializada no SUS. E essa 
troca de experiência com a Dinamarca, que tem 
mais de 25 anos de implantação do DRG e evo-
lução digital, nos permite avançar com o método 
no Brasil”. 

A Dinamarca continua sendo 
inspiração para o Brasil em 

Saúde Digital, assim como 
foi em 2020 para criação da 
Rede Nacional de Dados em 

Saúde (RNDS), e atualmente 
avança colaborando com 

novos projetos, como 
na aplicabilidade do 

método DRG (Grupos de 
Diagnósticos Relacionados)
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Outro aprendizado desta etapa está relacionado 
a maturidade dos processos de inovação, rela-
cionando aos atuais desafios do Datasus, como 
explicou a Coordenadora-Geral Substituta da 
Coordenação-Geral de Inovação e Informá-
tica em Saúde (CGIIS/DATASUS/SE/MS), 
Gabriella Nunes Neves: “A Dinamarca é uma 
fonte de inspiração em termos de organização 
dos processos e de maturidade, em razão dos 
altos investimentos na digitalização da Saúde. 
O Brasil é um dos países que se inspiram na 
Dinamarca para construir a própria estrutura e 
os processos de Saúde Digital. Com maior ma-
turidade digital, o Brasil estará apto a avançar 
etapas, otimizando tempo e recursos”.
A visita à Dinamarca proporcionou ainda uma 
amplitude no entendimento entre os processos 
técnicos e as entregas das soluções, visando 
em primeiro lugar os benefícios e a necessi-
dade da população. Como salientou o Coor-
denador-Geral de Sistemas de Informação e 
Operações (CGSIO), Frank Pires. “A viagem 
à Dinamarca proporcionou muito além de uma 
visão técnica, ela trouxe um grande aprendi-
zado cultural. Uma reflexão sobre o impacto 
dos processos internos para o cidadão, tanto 
positivamente como negativamente, visando a 
importância da entrega, que é o valor real para 
o cidadão. Foi possível compreender a visão 
transversal, entre os processos técnicos e as 
necessidades da entrega na transformação di-
gital, entendendo a urgência da solução tecno-
lógica para modernizar os processos da saúde, 
levando resolução aos problemas reais, que 
geram valor diretamente para o cidadão”.  
Os processos avançados do País contribuíram 
também em termos da Segurança da Informa-
ção, agregando a percepção sobre a necessida-
de de aplicação de esforços no que diz respeito 
à proteção dos dados e a inovação tecnológi-
ca, como destacou a Coordenadora-Geral de 
Infraestrutura do Datasus (CGIE), Jackeline 
Almeida. “Apesar da cultura e realidades di-
ferentes, a viagem serviu de inspiração sobre 
a importância da conscientização das pessoas 
envolvidas, para ampla efetividade e entendi-
mento sobre a seriedade do tratamento, da pri-

Ministério da 
Saúde conquista 

a equivalência  
do Certificado 
Covid-19 com a 
União Europeia

Emitido pelo aplicativo Conecte SUS no 
padrão da União Europeia o Certificado de 
Vacina Covid-19 poderá ser validado pelos 
cidadãos nos 27 países do bloco europeu e 

demais conectados

O Ministério da Saúde, por meio do Depar-
tamento de Informática do SUS, conquistou 
a equivalência do Certificado de Vacina Co-
vid-19 no padrão da União Europeia (UE). A 
medida foi divulgada no dia 14 de outubro, 
disponibilizando aos cidadãos brasileiros, que 
viajam aos países da UE e demais locais que 
estão integrados com o padrão europeu, ain-
da mais benefícios e direitos. Emitido pelo 
Aplicativo Conecte SUS, o certificado agora 
equivalente contribui também para o progres-
so da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 
(ESD28) a nível nacional e internacional. 
O Datasus iniciou as tratativas com a União 
Europeia em março de 2022, e em outubro foi 

vacidade e da proteção dos dados em saúde. 
Mostrando que a gente pode continuar entre-
gando e viabilizando o negócio, com mais pro-
teção aos dados e segurança das informações”.
O Datasus fará ainda uma reunião de alinha-
mento das próximas ações, em conjunto com 
a Dinamarca, para colocar em prática as ações 
que foram destacadas, por intermédio da mis-
são. Além de encaminhamentos para a Pro-
posta de Cooperação 2023, com planos como: 
avanço em interoperabilidade; novos modelos 
de governança; cuidado ao idoso com base em 
dados da RNDS e Programa Conecte SUS; 
ecossistema de cooperação do Brasil; políticas 
de compartilhamento e tratamento de dados, 
entre outros. 
A equipe do Datasus foi acompanhada pelas 
autoridades dinamarquesas, e contou com a 
cooperação do Ministério da Saúde da Dina-
marca. A missão teve também o apoio e par-
ticipação da Assessoria Especial de Assuntos 
Internacionais (AISA/GM/MS), Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde (CONASS) e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS). 

A equipe do Datasus 
foi acompanhada 

pelas autoridades 
dinamarquesas, 

e contou com a 
cooperação do 

Ministério da Saúde 
da Dinamarca.

publicada  a Decisão de Equivalência ao pa-
drão Europeu. A aprovação do Certificado de 
Vacinação Covid-19 ao padrão da UE passou 
por um processo de triagem técnica, realizado 
pelo Datasus, promovendo interoperabilidade 
entre os Certificados, garantindo a conformi-
dade  com o regime de confiança estabelecido 
pelo Regulamento da Comissão Europeia (CE) 
e a verificação de autenticidade, validade e in-
tegridade do documento ao padrão europeu. 
Na prática, para emitir o certificado com reco-
nhecimento da UE, o cidadão deverá acessar 
o aplicativo Conecte SUS, ir à aba “Certifica-
do de Vacina Covid-19” e selecionar a emis-
são no padrão da UE. O certificado apresenta 
somente a última dose de vacinação contra a 
Covid-19 e o documento em PDF consta um 
selo de correspondência com a UE. Além das 
versões em português, espanhol e inglês, que 
continuam disponíveis, sem alterações. O pa-
drão já está disponível na versão Web e An-
droid e, em breve, será disponibilizado tam-
bém no sistema IOS.
Esta conquista é mais uma resposta do Ministé-
rio da Saúde aos cidadãos brasileiros, mostran-
do a maturidade do Departamento de Informá-
tica do SUS para fornecer recursos de TI para o 
avanço da Saúde Digital. Além do engajamento 
em resposta à pandemia de Covid-19, com a 
criação da RNDS e programa Conecte SUS, 
em maio de 2020, a disponibilização dos dados 
vacinais e emissão do certificado de vacinação 
nacional e integrado a UE. Como ressaltou o 
diretor do departamento, Merched Cheheb: “O 
reconhecimento do nosso certificado de vaci-
nação pela União Europeia é mais um grande 
passo na interoperabilidade que é pilar da Es-
tratégia de Saúde Digital. O Datasus continua 
inovando para gerar benefícios ao cidadão”.
A ação contou com a parceria da Assessoria 
de Assuntos Internacionais em Saúde (AISA/
GM) e do Ministério das Relações Exterio-
res (MRE), que manteve contato direto com a 
Missão do Brasil na UE.
Em caso de dúvidas, o cidadão poderá solicitar 
apoio do suporte técnico no próprio aplicativo, 
na área “Fale com o Conecte SUS”.
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Datasus realizou 
o lançamento da 
atualização do 
aplicativo Conecte 
SUS Cidadão
O lançamento aconteceu durante 
a Expansão do Programa 
Conecte SUS no estado de Goiás

O Departamento de Informática do SUS 
(Datasus) realizou, no dia 8 de novembro, 
o lançamento da nova atualização do apli-
cativo oficial do Ministério da Saúde, o 
Conecte SUS Cidadão. As atualizações fo-
ram executadas pela Coordenação-Geral de 
Inovação e Informática em Saúde (CGIIS/
Datasus/SE/MS), visando a melhoria da 
experiência do usuário, agregando novos 
serviços e aprimorando a versão anterior 
do aplicativo. O lançamento foi realizado 
durante a ação de Expansão do Programa 
Conecte SUS em Goiânia/GO, a versão está 
disponível para Web e App. 
Uma das principais entregas da nova ver-
são do Conecte SUS Cidadão é o reconhe-
cimento do Certificado de Vacina Covid-19 
pela União Europeia (UE). A apresentação 
do documento emitido pelo aplicativo pos-
sibilita o acesso e circulação nos países da 
UE que ainda exigem comprovante vacinal. 
A equivalência dos certificados foi um tra-
balho conjunto entre o Ministério da Saúde 
(MS), Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), Assessoria Especial de Assuntos 
Internacionais (AISA/MS), Datasus e a Co-
missão da União Europeia.
Além da conquista do Certificado acei-
to pela UE, a plataforma aprimorou suas 

Datasus realizou Oficina de Expansão do 
Programa Conecte SUS no estado de Goiás
Durante a agenda foi feito o lançamento das atualizações do Aplicativo Conecte SUS

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, o Departa-
mento de Informática do SUS (Datasus), por 
meio da Coordenação-Geral de Inovação e 
Informática em Saúde (CGIIS), deu continui-
dade na Expansão do Programa Conecte SUS, 
com a realização da oficina em Goiânia/GO. A 
Expansão tem como objetivo disseminar os ei-
xos do Programa Conecte SUS e o uso da Rede 
Nacional de Dados em Saúde (RNDS). 
Ao longo da Oficina, foram apresentados aos 
gestores e corpo técnico dos municípios do es-
tado de Goiás/GO os conceitos acerca da Es-
tratégia de Saúde Digital (ESD28), da RNDS 
e do uso das plataformas do Conecte SUS 
Cidadão e Conecte SUS Profissional. Propor-
cionando ao Estado a oportunidade de se apro-
priem do cenário atual de informatização no 
âmbito da Atenção Primária à Saúde, compre-
endendo o fluxo e a necessidades de integração 
do PEC E-SUS APS à RNDS. A agenda contou 
também com a participação de municípios de 
outros estados.
A Coordenadora Substituta da CGIIS/Datasus, 
Gabriella Nunes, esteve no evento e realizou 
uma apresentação sobre a Governança da Es-
tratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-
2028 (ESD28). A Coordenadora ressaltou, em 
entrevista, a importância da Expansão para 
fortalecer as ações da ESD, em todo Brasil: 
“As ações de expansão do programa Conecte 
SUS são importantes para comunicar sobre a 
implementação da PNIIS e ESD28 no âmbi-
to federal, estimular os estados e municípios a 
integrar suas UBS à RNDS e promover ações 
locais de saúde digital. A perspectiva futura 
é manter a estratégia para os próximos anos, 

informação e no design, o aplicativo conta ago-
ra com tutoriais de acesso sobre cada ferramenta, 
além de um menu eficiente, a nova atualização foi 
construída com foco no cidadão. Pensando ainda 
em oferecer conteúdo confiável, foram disponibi-
lizados 50 artigos da Saúde de “A - Z” e adicio-
nadas três aplicações categorizadas como “Minia-
pps”: Peso Saudável; Hemovida e Transplantes.
A atualização aprimorou também funcionalidades 
da versão anterior do App, com ações nos campos: 
Meu perfil; Rede de saúde; Minha Saúde; Cartão 
Nacional de Saúde; e Gerenciador de contas. A 
área “Rede de saúde” passa a utilizar o recurso de 
geolocalização, a detalhar os serviços oferecidos 
pelos estabelecimentos e os horários de funcio-
namento das unidades.  Na área “minha saúde”, 
o cidadão poderá adicionar os medicamentos uti-
lizados, alergias, contatos de emergência e outros 
serviços como integração de vacinas de rotina na 
Carteira Nacional de Vacinação. 
A atualização do aplicativo foi desenvolvida em 
prol do cidadão brasileiro, baseada no perfil dos 
usuários com faixa etária entre 25 e 75 anos, de 
diferentes classes sociais e expectativas de con-
sumo. O Conecte SUS Cidadão é uma ferramenta 
estruturante da Estratégia de Saúde Digital para o 
Brasil 2020-2028 (ESD28) e possibilita o acesso 
à saúde, a continuidade do cuidado e o protago-
nismo do usuário.

funções e, em breve, disponibi-
lizará a emissão de Prescrição 
Eletrônica, realizada na Atenção 
Primária à Saúde. A medida per-
mite com que o cidadão tenha 
em mãos e a qualquer momento 
o acesso às prescrições médi-
cas, conforme registro e envio 
na Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS). Essa evolução 
visa complementar o registro de 
prontuário do paciente, voltando 
ao cidadão o acesso a mais um 
documento de posse pessoal, de 
forma digital e prática. 
O Conecte SUS Cidadão ganhou 
ainda uma nova estrutura visual, 
com melhorias na arquitetura da 

garantindo apoio técnico e fortalecendo a arti-
culação interfederativa para a Saúde Digital”. 
Foram temas da Oficina, o Programa Informa-
tiza APS; o Programa Conecte SUS (Cidadão, 
Profissional e Gestor) e RNDS; os Modelos de 
Informação disponíveis na RNDS e próximas 
publicações; a Situação atual do Estado na In-
formatização: Avanços e Desafios; as Experi-
ências do Estado de Goiás em Saúde Digital; 
os Conceitos e aplicações práticas da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGDP); a Integração 
do PEC e-SUS APS na RNDS, dúvidas e cre-
denciamento; entre outros.
No dia 8, durante a Oficina, foi realizado o 
lançamento da atualização do aplicativo Ofi-
cial do Ministério da Saúde, o Conecte SUS, 
apresentando as melhorias e novos serviços 
agregados ao Conecte SUS Cidadão, com foco 
no usuário. Além da nova versão do Conecte 
SUS Profissional e Gestor.
O evento organizado pelo Datasus contou com o 
apoio da Secretaria de Atenção Primária à Saú-
de (SAPS/MS), da Superintendência Estadual 
do Ministério da Saúde em Goiás (SEMS/GO), 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems), do Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde de Goiás 
(COSEMS/GO), da Secretaria de Estado de 
Saúde de Goiás (SES/GO), da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Goiânia/GO (SMS/Goiânia), 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e 
da Universidade Federal de Goiás (UFG).
A próxima programação da Expansão do Co-
necte SUS prevista será uma reunião técnica, 
no estado de São Paulo.
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Datasus atualiza as plataformas do 
Conecte SUS Profissional e Gestor

As novas versões possuem mais dados de 
saúde compartilhados em prol do cuidado 

ao cidadão e no apoio a tomada de decisão

No mês de outubro, o Departamento de Infor-
mática do SUS (Datasus), por meio da Coor-
denação-Geração de Inovação e Informática 
em Saúde (CGIIS), lançou as novas versões 
das plataformas do Conecte SUS Profissional 
e Gestor. A atualização foi lançada durante a 
Oficina de Expansão do Programa Conecte 
SUS, no estado de Goiás.
A disponibilização do Conecte SUS Gestor foi 
estabelecido por meio da Portaria GM/MS Nº 
2.236, de 2 de setembro de 2021, que reconhe-
ce o Conecte SUS Gestor, no âmbito do Pro-
grama Conecte SUS e da Estratégia de Saúde 
Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28). A 
ferramenta tem o propósito de disponibilizar, 
com a possibilidade de extração, aos gestores 
federais, estaduais e municipais os indicado-
res da ESD28, da Rede Nacional de Dados em 
Saúde e das plataformas do Conecte SUS. A 
partir do lançamento da plataforma Gestor, será 
pilotado, junto a representante de estados e mu-
nícipios, a qualificação e expansão do sistema. 
As evoluções do Programa Conecte SUS se es-
tenderam também a plataforma do profissional 
de saúde, disponibilizando mais dados com-

O Núcleo de Comunicação do Departamento 
de Informática do SUS (Nucom/Datasus), lan-
çou no dia 1 de novembro o primeiro Drops 
Datasus, pela Assessoria de Comunicação do 
Ministério da Saúde (ASCOM/MS). O pro-
duto de comunicação é empregado por e-mail 
marketing e tem como objetivo comunicar so-
bre as entregas do Datasus, de forma rápida e 
eficaz, com conteúdos de interesse público.
A criação da ferramenta é uma entrega do Nu-
com, que tem como função precípua criar so-
luções de comunicação para o Departamento. 
O produto é baseado no formato copywriting, 
que é a forma de escrita com foco na conver-
são, com uma linguagem empática, resumida 
e didática, buscando aumentar o engajamen-
to do público-alvo. Para auxiliar o drops, o 
e-mail marketing possuirá um hiperlink que 
direcionará o leitor a matéria completa sobre 
o assunto tratado.
O layout e a marca do produto foram desen-
volvidos por toda equipe do Nucom, reunindo 
ideias que carregassem a sensação de notícia 
com efeito rápido. Como explicou o Servidor 
e Designer Gráfico do Nucom, Raul Mera, 
responsável pela criação e desenvolvimento 
da marca: “‘Where troubles melt like lemon 
drops’, essa é uma frase muito conhecida que 
significa: onde os problemas derretem como 

partilhados, mais informações para um melhor 
diagnóstico e conduta e mais conhecimento 
para embasar a tomada de decisão. Atualmente 
o Conecte SUS Profissional, compartilha os re-
sultados de exames e registros de vacinação Co-
vid, atendimentos e internações, medicamentos 
dispensados, alergias a possibilidade de emis-
são da Carteira Nacional de Vacinação Digital e 
o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. 
A nova versão ampliou o acesso para todos os 
profissionais da assistência no âmbito das Uni-
dades Básicas de Saúde e disponibilizou um ca-
nal para dúvidas, sugestões e reclamações.
O assessor técnico da CGIIS, Josélio Quei-
roz, ressaltou os benefícios das novas versões 
e as inovações realizadas que proporcionam a 
continuidade do cuidado ao paciente e apoio 
a gestores a tomada de decisão: “As entregas 
são extremamente relevantes para o provimen-
to da transição e continuidade do cuidado. No 
caso do Conecte SUS Profissional, a disponi-
bilização de mais dados e a expansão de acesso 
a todos os profissionais é fundamental para a 
qualificação do atendimento. Sobre o Conecte 
Gestor, o lançamento proporciona a visuali-
zação de indicadores de dados disponíveis na 
RNDS para apoio aos gestores na tomada de 
decisão”.
Toda atuação teve o embasamento vinculado à 
Política Nacional de Informação e Informática 
em Saúde (PNIIS) e a ESD28.

balas de limão. Uma ideia de algo doce, agra-
dável, bonito, pequeno, saboroso e de consumo 
imediato. Esses são os sentimentos que gostarí-
amos de transmitir no novo produto de marke-
ting do Datasus. Informação rápida, relevante, 
que produza ação e que traga soluções”.
O e-mail marketing é enviado duas vezes por 
semana, nas terças-feiras e quintas-feiras, ou 
em caráter extraordinário à critério da Dire-
toria. Os agendamentos devem ser feitos com 
antecedência, com pautas estritamente positi-
vas e de interesse público. As áreas do Datasus 
que desejarem agendar um Drops deverão en-
viar um e-mail para o endereço, comunicacao.
datasus@saude.gov.br, solicitando o disparo 
da notícia, com briefing completo, para auxi-
liar no conteúdo da matéria em que será dire-
cionada. O fluxo de criação e envio dependerá 
ainda da validação da arte e do conteúdo. Vale 
ressaltar que os pedidos de publicação passa-
rão por análise e serão agendados conforme 
relevância e prazo da notícia. 
Esta é mais uma conquista do Departamento, em 
atendimento à demanda da Coordenação-Geral 
de Governança do Datasus (CGGOV). Mais um 
avanço que visa dar valor a marca do Datasus, 
gerando visibilidade e credibilidade aos progra-
mas e projetos implementados, por meio da Es-
tratégia de Saúde Digital para o Brasil.

Datasus lança 
novo produto de 

comunicação 
Com intuito de divulgar as ações e 

resultados do departamento o Nucom 
criou o Drops Datasus



boletim datasus 11 - NOVEMBRO / 2022
12 GOVERNANÇA

Ministério da Saúde 
institui a costi, 
Coordenações 
Setoriais de 
Tecnologia da 
Informação, 
que atuarão 
junto ao Datasus

Com apoio das Coordenações 
o Datasus proporcionará 
mais agilidade e inovação às 
demandas de TIC do MS

O Ministério da Saúde (MS), por meio da nova 
Estrutura Regimental da Pasta, instituiu as Co-
ordenações Setoriais de Tecnologia da Infor-
mação (COSTI) nas secretarias do MS. A área 
intermediará as demandas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação (TIC), junto ao De-
partamento de Informática do SUS (Datasus), 
proporcionando mais agilidade e inovação aos 
processos e recursos de soluções tecnológicas. 
A COSTI entrou em vigor no dia 21 de junho 
de 2022, por meio do Decreto nº 11.098, de 20 
de junho de 2022, que aprova a Estrutura Regi-
mental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
em Comissão e das Funções de Confiança do 
Ministério da Saúde. As coordenações estão 

ligadas às secretarias do MS, exceto a Secreta-
ria-Executiva (SE), abaixo do Chefe de Gabi-
nete de cada área. 
Cada coordenação irá apoiar o Datasus no re-
lacionamento e comunicação com as áreas, 
atuando como ponto focal de TIC, cooperando 
com a disseminação de conhecimento sobre 
processos, procedimentos e uso dos serviços 
de TIC.
Na prática, todo Coordenador Setorial de TIC 
irá repassar as necessidades das secretarias ao 
Datasus, em contato direto com os Gerentes 
de Relacionamento da Coordenação de Ges-
tão de Projetos e Portfólios de TIC do Datasus 
(COGP/CGGOV/DATASUS).

NOVEMBRO

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!
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Datasus participa 
de Lançamento 
Oficial do 
Programa e- SUS 
Linha da Vida
O lançamento do Programa aconteceu 
durante Seminário sobre as inovações 
e perspectivas dos sistemas de 
informação no cenário Pós-Pandemia

Nos dias 3 e 4 de novembro, aconteceu 
o Seminário Sistemas de Informação no 
Cenário Pós-Pandemia: Inovações e Pers-
pectivas, realizado pelo Departamento de 
Análise Epidemiológica e Vigilância das 
Doenças Não Transmissíveis (DAENT), em 
parceria com Departamento de Informática 
do SUS (Datasus), no Centro Internacional 
de Convenções do Brasil (CICB). O even-
to teve como objetivo central o lançamento 
do Programa e- SUS Linha da Vida, uma 
plataforma padronizada e unificada com di-
ferentes sistemas de notificação.
O Programa e-SUS Linha da Vida repre-
senta a modernização dos sistemas de in-
formação da Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde (MS), reunindo em uma 
única plataforma os dados da população, 
desde o nascimento até o óbito. A ferra-
menta é mais uma inovação para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), coletando e dispo-
nibilizando dados, por meio de diferentes 
sistemas que vem sendo construídos ou 
aprimorados, como: e-SUS Sinan (Siste-
ma de Informação de Agravos de Notifica-
ção), e-SUS Notifica, Sistema de Informa-

Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o 
Dissemina SUS, programas que implementam a 
Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-
2028 (ESD28), além das funções da RNDS, 
para o avanço dos processos de disseminação 
dos dados em saúde, por meio de um modelo 
de informação e padrão computacional, possi-
bilitando a disponibilização da informação pelo 
Programa Conecte SUS e demais sistemas co-
nectados à RNDS. O Programa e-SUS Linha da 
Vida, reunindo informações de diferentes siste-
mas de vigilância em saúde, é parte importante 
da ESD Brasil e proporciona inovação e intero-
perabilidade ao SUS.
Em sua apresentação, Frank destacou as funcio-
nalidades do sistema Dissemina SUS, que irá 
disponibilizar os microdados de saúde de forma 
higienizada, acessível, padronizada, escalável e 
vinculada. “O Dissemina SUS é uma platafor-
ma com potencial expressivo de expansão para 
captar e disponibilizar milhões de dados de saú-
de, como vacinas, exames e atendimentos, aos 
gestores e profissionais de saúde. Uma platafor-
ma avançada que irá contribuir com o Programa 
e-SUS Linha da Vida”, ressaltou Frank. 
Ao decorrer do seminário, foram abordados 
diferentes temas em inovação dos sistemas de 
informação do MS, dentre as pautas, foi dis-
cutida a implantação da Classificação Inter-
nacional de Doenças 11 (CID-11). O Assessor 
Técnico Especializado da Coordenação-Geral 
de Inovação e Informática em Saúde do Da-
tasus (CGIIS/Datasus), Allan Sousa, realizou 

a abertura da segunda mesa redonda, sobre as 
lições aprendidas no processo de Implantação 
da CID-11, com a participação de palestrantes 
da Argentina, México e Portugal. O primeiro 
dia do seminário encerrou com duas palestras 
sobre o software DORIS, para seleção da cau-
sa de morte na Declaração de Óbito e os de-
safios e aprendizados na tradução da CID-11 
para o português.
No segundo dia de evento, o Diretor do DA-
ENT, Giovanny França, apresentou o Progra-
ma e-SUS Linha da Vida, e a modernização 
dos sistemas de informação da vigilância em 
saúde. O seminário tratou também de temas 
importantes como: Sistemas de Informação de 
estatísticas vitais digitais, com experiências do 
Peru, Equador, Portugal e EUA; Sistemas de 
Informação desenvolvidos por estados e muni-
cípios brasileiros, como Espírito Santo, Paraná 
e Florianópolis; Atuação da Câmara Técnica 
Assessora para Gestão da Família de Classi-
ficações Internacionais (CTA BR-FIC); e Pla-
taforma IVIS Analítico, nova ferramenta de 
análise e integração de dados para uso no SUS.
A plataforma e- SUS Linha da Vida está sendo 
desenvolvida de forma gradativa, com previ-
são de término em até três anos, a ferramenta 
irá contribuir com a tomada de decisão na pon-
ta e formulação de políticas públicas.

ções sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema 
de Informação de Mortalidade (SIM), além do 
e-SUS Declarações, que reunirá as declarações de 
nascidos vivos e óbitos. O e-SUS Linha da Vida 
é uma plataforma inovadora que estará disponível 
também em dispositivos móveis, como smartpho-
nes e tablets, facilitando o acesso dos gestores e 
profissionais de saúde.
A abertura do evento, no dia 3, contou com a par-
ticipação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga; do Diretor da DAENT, Giovanny França; do 
Secretário da Secretaria de Vigilância Sanitária 
(SVS), Arnaldo Medeiros; do representante do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CO-
NASS), Felipe Ferré; da representante da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Bra-
sil, Socorro Gross; e outros participantes. Com a 
palavra, o Ministro Marcelo Queiroga ressaltou 
o avanço do SUS em dados em saúde no perío-
do pandêmico, que ficará como um legado para o 
SUS: “Nesse período houve uma evolução extra-
ordinária dos dados, um legado para o futuro da 
saúde pública”.
Durante o evento, o Secretário da SVS, Arnaldo 
Medeiros, apresentou o Programa e-SUS Linha da 
Vida, disponibilizando serviços que acompanha-
rão os dados dos cidadãos durante todo ciclo de 
cuidado à saúde. Em sua apresentação, Arnaldo 
destacou a importância da parceria do Datasus, 
para efetivação do projeto: “Sem o Datasus o pro-
grama não seria possível, pois o departamento 
possui um papel fundamental”. O Diretor do DA-
ENT, Giovanny França, também citou a relevância 
da parceria com o Datasus para a entrega do Pro-
grama: “Quero agradecer ao Datasus, que acredi-
taram neste projeto e são nossos patrocinadores 
desde o início, sem eles não conseguiríamos”. A 
representante da OPAS, Socorro Gross, pontuou a 
importância do lançamento do Programa, inovan-
do os processos da saúde, desde o trabalho manual 
de tratamento dos dados ao avanço digital: “Essa 
realização é um sonho, uma revolução”.
No primeiro dia do Seminário, o Coordenador-
-Geral de Sistemas e Operações do Departamento 
de Informática do SUS (CGSIO/Datasus), Frank 
Pires,  representou o departamento participando da 
primeira mesa redonda sobre as perspectivas para a 

https://www.youtube.com/watch?v=ETnpqozT-iI
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Novo Sinan entra 
em produção e 
recebe notificações 
referentes ao 
MonkeyPox 
O sistema foi lançado com apoio do Datasus 

O Ministério da Saúde, por meio da Secreta-
ria de Vigilância em Saúde (SVS) e do De-
partamento de Informática do SUS (Datasus), 
lançou no dia 19 de setembro o novo Sinan, 
responsável por notificar informações de do-
enças e agravos de notificação compulsória. 
Denominada como e-SUS Sinan, a nova pla-
taforma foi projetada com objetivo de criar 
e disponibilizar um sistema web, responsivo 
com configuração de resolução mobile, tablet 
e desktop, para que os profissionais de saúde 
possam registrar, em tempo real, as notifica-
ções individuais e coletivas das doenças, assim 
como comunicar a ausência de casos, em todos 
os estados e municípios. 
A ferramenta entrou em produção com as notifi-
cações da nova doença infecciosa causada pelo 
vírus da varíola dos macacos, a MonkeyPox. 
O projeto atenderia, inicialmente, as doenças 
de arboviroses, porém com advento da Monke-
yPox, que foi declarada emergência internacio-
nal pela OMS, a demanda foi priorizada para 
atender os casos da nova doença, abrangendo a 
notificação, investigação e conclusão. O e-SUS 
Sinan irá receber ainda cerca de 50 tipos de do-
enças e agravos, que serão incluídas de forma 
gradativa, com estimativa de conclusão em 12 
meses. As próximas doenças e agravos que se-
rão priorizadas são: tuberculose, arboviroses, 
hepatites, hanseníase, exantemáticas, entre ou-
tras conforme estudo e necessidade. 

Datasus inova em infraestrutura com 
solução de hiperconvergência nos 
data center do Ministério da Saúde
A solução contribuirá para que os sistemas da pasta operem com mais 
eficiência, conectividade e segurança da informação

No mês de outubro, o Departamento de Informática do SUS 
(Datasus) realizou a entrega da solução de hiperconvergên-
cia (HCI) no Ministério da Saúde. A migração do servidor 
foi finalizada no início de novembro, tornando os ambientes 
mais seguros, estáveis e disponíveis, aumentando o poder de 
processamento dos sistemas da Pasta. A nova arquitetura de 
infraestrutura possui garantia de cinco anos e foi instalada em 
substituição dos antigos servidores que venceram a garantia e 
causavam ineficiência às operações.
A hiperconvergência é uma estrutura de TI que combina arma-
zenamento, processamento e rede em um único sistema, redu-
zindo a complexidade dos ambientes e aumentando o dimen-
sionamento. Além de administrar o alocamento dos recursos, 
conforme necessidade de cada sistema, com uma infraestrutura 
de consumo efetivo, gerando maior eficiência e desempenho. 
O Datasus, por meio da Coordenação-Geral de Infraestrutu-
ra (CGIE), iniciou o projeto de migração em setembro/2022, 
possibilitando a entrega do recurso em menos de dois meses. 
A solução HCI foi instalada no data center de Brasília, Rio de 
Janeiro e nos seis Hospitais Federais/RJ, de forma gradativa e 
em alta disponibilidade, fazendo com que não houvesse indis-
ponibilidade nos sistemas durante a migração.
A solução foi importante para mitigar cerca de 162 riscos nos 
ambientes da pasta, a exemplo de parada e lentidão de siste-
mas como, SEI, hemovida, farmácia popular e outros, além 
de perda de informação. Como explicou a Coordenadora-Ge-
ral da CGIE, Jackeline Almeida:“O trabalho do Ministério da 
Saúde é muito crítico e sensível, porque trata diretamente com 
vidas, então ter uma infraestrutura disponível que entrega os 
recursos é fundamental para que consigamos viabilizar o ne-
gócio. Por isso é tão importante essa entrega, uma vez que 
antes tínhamos vários riscos que poderiam, inclusive, inviabi-
lizar a missão do MS”.
A ação foi totalmente concluída e atendeu cerca de 33 ativos 
do MS, com volume de migração de 800tb.

A disponibilização em produção do 
novo sistema ocorreu em 49 dias, 
após a aprovação do projeto, con-
tando com a mobilização de todas as 
áreas do Datasus como governança, 
segurança, redes, servidores, banco 
de dados, arquitetura, desenvolvi-
mento, sistema de perfis de acesso e 
atendimento ao usuário, a fim de va-
lidarem o sistema para que a opera-
ção iniciasse sem intercorrências. O 
Departamento atuou ainda na priori-
zação e aprovação do projeto, junto 
aos comitês, na definição de uma ar-
quitetura mais moderna e mobilizan-
do os recursos de desenvolvimento e 
infraestrutura. 
O novo Sinan foi criado em subs-
tituição às versões vigentes, Net e 
Online, garantindo uma tecnologia 
mais avançada aos usuários, permi-
tindo uma experiência mais robusta 
com sistema on-line, interoperabili-
dade com a Rede Nacional de Dados 
em Saúde (RNDS) e outros siste-
mas, disponibilização facilitada de 
atualizações e ajustes oportunos de 
versões do sistema. Além disto, a 
nova ferramenta possui identificador 
único para a distinção dos cidadãos, 
pelo CPF ou CNS, padronização dos 
campos comuns da ficha de notifica-
ção, fichas unificadas por grupo de 
doenças e possibilidade de incluir 
mais de uma suspeita diagnóstica. 
A ferramenta foi uma das soluções 
tecnológicas divulgadas durante o 
lançamento do e-SUS Linha da Vida, 
fazendo parte do programa que reú-
ne diferentes plataformas do Sistema 
Único de Saúde (SUS), contribuindo 
para o acompanhamento eficiente da 
saúde do cidadão.
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O Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Informática do 
SUS (Datasus), instituiu, no dia 07 de novembro, o uso exclusivo do portal 
Demandas Datasus para registros de chamados de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) no âmbito dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro.
O Ministério da Saúde, assim como outras instituições, utiliza ferramenta de aces-
so on-line para abertura de chamados, facilitando os registros de atendimentos e 
a organização das demandas de TIC. A medida visa também padronizar a ferra-
menta de registros de solicitações de TIC do MS, fazendo do site a plataforma 
exclusiva para abertura de chamados, tornando os processos mais gerenciáveis. 
A ferramenta possui serviços catalogados, conforme demandas mais comuns 
oferecidas pelas equipes de suporte, em atendimento aos usuários. Além de as-
segurar a autenticidade do solicitante para serviços de concessão e revogação de 
conta de usuário, acesso às caixas corporativas, criação de VPN, dentre outros.

Para conhecer mais sobre a ferramenta Demandas Datasus, acesse: 

https://demandasdatasus.saude.gov.br/

No portal os usuários poderão encontrar os manuais de apoio.
Para mais informações, a Central de Serviços está disponível por meio do 
telefone 0800-941-3050 ou pelo site Demandas Datasus. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOINFRAESTRUTURA

Conheça a ferramenta 
exclusiva de registro de 
solicitações de TIC 
do Ministério da Saúde

A partir de novembro os usuários dos hospitais federais deverão 
abrir chamados exclusivamente pelo portal Demandas Datasus

Vazamento de dados - uma ação 
que precede o ataque hacker
O Vazamento de Dados contém diferentes formas de suscitar um 
ciberataque e por isso é um dos temas tratados na Campanha 
de Segurança da Informação do Ministério da Saúde 

O Datasus, por meio da Coordenação-Geral 
de Infraestrutura (CGIE), segue com a cons-
cientização acerca da Segurança da Infor-
mação do Ministério da Saúde, reforçando 
os cuidados que os colaboradores devem ter 
com os dados institucionais. E para dar conti-
nuidade na campanha, o departamento aborda 
o tema sobre Vazamento de Dados, uma das 
portas de entrada para o crime cibernético.
Um vazamento de dados ocorre quando  da-
dos confidenciais  são acidentalmente ex-
postos, seja fisicamente ou na Internet, fa-
cilitando ao criminoso cibernético o acesso 
não autorizado a dados confidenciais. 
Existem dois tipos separados de vazamento de 
dados, são eles: Vazamento de Dados por meio 
de ataques bem-sucedidos e Vazamento de 
Dados por práticas inadequadas dos usuários.

Uma violação de segurança pode ser evitada 
quando o usuário identifica o vazamento de da-
dos antes do atacante, podendo reverter a situ-
ação, reduzindo os riscos de ataques. Porém a 
seriedade do Vazamento de Dados está na difi-
culdade de identificar quando uma informação 
perdida chegou ou não ao alcance do cibercri-
minoso, pois uma vez que uma exposição de 
dados acontece é extremamente difícil saber 
se os dados foram acessados, comprometendo 
as informações confidenciais e qualquer outro 
dado armazenado nos sistemas de informação.

https://demandasdatasus.saude.gov.br/
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DOURADO
MÊS DE

CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O CANCER
INFANTOJUVENIL

Porque 
sua saúde 
vale ouro!

Saiba quais são as informações mais 
visadas pelos criminosos em casos de 
vazamentos de dados.

As principais informações que os crimino-
sos cibernéticos procuram em vazamentos 
de dados são, Informações de Identificação 
Pessoal (PII), Informações da Organiza-
ção, Informação ao Cliente, Informações 
confidenciais e Informações médicas ou 
protegidas de saúde (PHI). Sendo assim, é 
de extrema importância que dados desses 
segmentos estejam sob cautela dos usuá-
rios, a fim de evitar o vazamento de dados 
por inação do indivíduo. 
As informações pessoais incluem números 
de segurança social, números de cartão de 
crédito e quaisquer outros dados que pos-
sam resultar em roubo de identidade. Ob-
serve que nem todas as informações de 
identificação pessoal são o que tradicional-
mente é considerado confidencial, dados 
simples como um nome ou nome de soltei-
ra da mãe, também são alvos.
As Informações Confidenciais são as mais 
perigosas em casos de exposição, pois 
trata-se de dados críticos para o negócio, 
como informações sensíveis de saúde pú-
blica. A exposição desse tipo de dado pode 
prejudicar os serviços que o Ministério da 
Saúde oferece e desfazer anos de trabalho.
A respeito das Informações Corporati-
vas estas podem ser vazadas por meio de 
comunicações internas como, memoran-
dos, e-mails e documentos que detalham 
as operações da empresa. Além de outros 
dados coletados sobre a empresa e infor-
mações críticas. A exposição desse tipo de 
informação pode prejudicar os projetos da 
organização, lembrando que quanto maior 
a empresa, mais interesse há nos dados.

Como os vazamentos de dados 
podem ser explorados?

Após o vazamento de dados, o crimi-
noso cibernético procura maneiras para 
explorar os ambientes com as informa-
ções obtidas. Veja abaixo as quatro for-
mas mais comuns de ataques hackers 
com dados vazados:

Engenharia Social
As informações expostas em vaza-
mentos de dados, especialmente dados 
psicográficos e comportamentais, são 
exatamente o tipo de dados necessários 
para aprimorar os ataques de engenha-
ria social, como spear-phishing, forne-
cendo aos cibercriminosos a capacida-
de de usar informações contra o alvo.
Doxxing
Doxxing é a prática de coletar e publi-
car informações de uma organização 
ou pessoa contra sua vontade.

Vigilância e Inteligência
Tem como propósito prever e moldar 
opiniões. Muito utilizado nas campa-
nhas políticas e empresas para ganhar 
clientes.

Interrupção
Quando informações expostas em um 
vazamento de dados interrompe negó-
cios e causa consequências drásticas.
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