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FONAJUS e a realização de Live com 
Integradores da RNDS.
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e muito mais!

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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Caro leitor, 

O Boletim Datasus chegou a 12ª edição com 
matérias relevantes sobre as ações do De-
partamento no mês de novembro de 2022. O 
material aborda pautas voltadas às ações da 
Diretoria, Sistemas, Inovação, Segurança da 
Informação e Sinergia. 
Esta edição traz uma matéria exclusiva 
sobre a participação do Datasus no Encon-
tro Regional sobre Transformação Digital 
da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS). O evento reuniu diferentes países 
para tratar dos avanços em Saúde Digital. 
Na oportunidade, o Brasil foi referência em 
transformação digital. 
Outros importantes eventos da Saúde Digital 
tiveram a participação do Departamento, 
como o Congresso Brasileiro de Informática 
em Saúde (CBIS), o Fórum Nacional do Judi-
ciário para a Saúde (FONAJUS), o Congresso 
de Saúde Coletiva da ABRASCO, e outros. 
Você saberá também como aconteceu o IV 
Workshop de Segurança da Informação do 
Ministério da Saúde, a Live com os Integra-
dores da Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS) e a Oficina de Inovação do 
Conecte SUS Profissional, eventos 
realizados pelo Datasus. 
E muito mais.

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_Nov.2022_v2.pdf
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Avanços na Saúde Digital 
do Brasil é destaque em 

evento Pan-Americano
Com projetos da Estratégia de Saúde Digital 

avançados o Brasil conquista visibilidade em Evento 
Regional sobre Transformação Digital

Nos dias 13 a 18 de novembro, o Departamen-
to de Informática do SUS (Datasus) participou 
do primeiro Encontro Regional sobre Transfor-
mação Digital, com tema ‘Lições Aprendidas 
na implementação de projetos de Telemedicina 
e Certificados Digitais COVID-19’. O evento 
foi realizado na cidade do Panamá, promovido 
pela Organização Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). 
O encontro foi o primeiro evento Pan-Ameri-
cano em que o Datasus participou, apresentan-
do pautas de Tecnologia da Informação e Co-
municação (TIC) no Sistema Único de Saúde 
(SUS). O departamento teve a oportunidade 
de expor uma análise dos principais avanços 
tecnológicos da Saúde Digital Brasileira e as 
inovações em TIC pós pandemia Covid-19, 
incluindo as evoluções do Certificado de Vaci-
nação Covid-19.
Com diversos avanços tecnológicos, o Brasil 
foi referência em transformação digital durante 
o evento, destacando-se dos demais países por 
intermédio do avanço da Estratégia de Saúde 
Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28), que 
tem como projeto chave a Rede Nacional de 
Dados em Saúde (RNDS), ferramenta que pro-
porciona interoperabilidade, por meio de pa-
drão computacional, permitindo a unificação 
dos sistemas, com foco no amplo acesso aos 
dados de saúde. E o Programa Conecte SUS, 
que espelha e disponibiliza os dados compar-

tilhados na RNDS aos três pilares da saúde: o 
Cidadão, Gestores e Profissionais da Saúde, 
proporcionando a continuidade do cuidado e 
priorizando ações que colocam o usuário como 
protagonista da sua saúde. 
O Datasus foi representado no evento pelo Di-
retor-Adjunto, Nelson Jorge, e a Coordenado-
ra-Geral Substituta da Coordenação-Geral de 
Inovação e Informática em Saúde (CGIIS/Da-
tasus), Gabriella Neves. A Coordenadora abor-
dou as lições e implementações de TIC na saúde 
brasileira, apresentando os principais projetos 
que refletem a Transformação Digital do Brasil 
e a importância da implementação da Política 
Nacional de Informação e Informática em Saú-
de (PNIIS), que ocorreu de acordo com as dire-
trizes específicas e prioridades da ESD28. 
Como parte do tema do evento, o Datasus apre-
sentou também as evoluções do Certificado de 
Vacinação Covid-19, desde a concepção da 
versão Nacional, emitido em até três idiomas 
por meio do aplicativo Conecte SUS Cidadão, 
até a conquista da equivalência do Certificado 
no padrão da União Europeia (UE), disponibi-
lizado em outubro de 2022. A exposição des-
ta evolução foi exibida pelo Diretor-Adjunto, 
Nelson Jorge, que mostrou o engajamento do 
departamento, junto ao Ministério da Saúde, 
em resposta à pandemia Covid-19 no Brasil, 
com um panorama da criação da RNDS, do 
Programa Conecte SUS, da disponibilização 

Foto: Créditos foto

Diretor-adjunto Nelson Junior e 
Coordenadora-Geral substituta da CGIIS 
Gabriella Neves - evento transformação 

digital OPAS/OMS - Panamá

DIRETORIA

NATAL
E PRÓSPERO ANO NOVO

Feliz

A Diretoria do Datasus agradeçe pelo 
apoio, dedicação e pelas experiências 
compartilhadas ao longo desse ano. 
Desejamos a todos, um Feliz Natal e 
um Ano Novo de muita luz, saúde, paz 
e prosperidade.
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Servidor do Datasus participa de cobertura 
da Copa do Mundo no Qatar e utiliza o 

Conecte SUS para comprovar a vacinação
O fotógrafo Alexandre Brum é servidor do Datasus Rio de Janeiro e 

compartilhou registros exclusivos da Copa do Mundo, confira!

Como a Copa do Mundo envolve toda a 
população na torcida pelo Brasil, o Depar-
tamento de Informática do SUS (Datasus) 
entrou no clima e trouxe registros exclu-
sivos do maior campeonato de futebol do 
mundo, realizado neste ano no Qatar. As 
fotos foram feitas por Alexandre Brum, fo-
tógrafo e servidor do Datasus, na unidade 
do Rio de Janeiro.
Alexandre Brum cobriu a Copa do Mundo 
e contou, com exclusividade, como foi a 
experiência: “É super gratificante trabalhar 
com fotografia e ter a oportunidade de co-
brir uma copa do mundo. É uma oportu-
nidade ímpar na vida de um profissional, 
uma realização de mais um sonho. Mas 
também é sacrificante, por ser um evento 
grande do qual precisamos ter muitos des-
locamentos, passar nos centros de impren-
sa, por seguranças e muitas exigências”. 
Além dos registros e da experiência com-
partilhada, Alexandre também explicou 
como aconteceu a entrada e validação de 
sua credencial no país, onde precisou uti-
lizar o certificado de vacinação Covid-19, 
emitido pelo Conecte SUS Cidadão. “O 
Qatar é um país com uma segurança extre-
ma, houve detalhamento dos dados antes 
mesmo de chegar ao país e envio do cer-
tificado de vacinação pelo Conecte SUS, 
então eles obtiveram informações de todos 
os credenciados e turistas”. 
O colaborador faz parte do Datasus desde 
sua criação e atualmente atua na Superinten-
dência Estadual do MS no Rio de Janeiro, 
como fotógrafo na Assessoria de Comunica-
ção. Com mais de 25 anos de carreira como 

fotógrafo esportivo, esta é a terceira Copa do Mundo 
que acompanha. O servidor se programou para tirar fé-
rias durante o período do evento mundial, para efetuar 
a cobertura independente de todo o evento, podendo 
assim compartilhar sua experiência no evento.

O servidor Alexandre Brum está em período de férias e todo o 
custeio da viagem para cobrir a Copa do Mundo de Futebol, 

foi realizado por meio de recursos próprios, não gerando 
nenhum custo aos cofres públicos.

Representando o Brasil, 
apresentamos os desafios e avanços 

da Estratégia de Saúde Digital e do 
Certificado Nacional de Vacinação 

Covid-19, temas que demonstraram 
a maturidade e referência do Brasil, 

frente aos demais países...
Nelson Jorge

Diretor-Adjunto

Foto: Créditos foto

Foto: Créditos foto

Diretor-adjunto do Datasus, 
Nelson Junior

Diretor-adjunto do DATASUS, 
Nelson Junior - evento transformação 
digital OPAS/OMS - Panamá

dos dados vacinais e da emissão do Certificado 
de Vacinação. “Representando o Brasil, apre-
sentamos os desafios e avanços da Estratégia 
de Saúde Digital e do Certificado Nacional de 
Vacinação Covid-19, temas que demonstra-
ram a maturidade e referência do Brasil, frente 
aos demais países. Foi um momento de muito 
conhecimento e uma grande oportunidade de 
compartilhar a experiência da Rede Nacional 
de Dados em Saúde, do Conecte SUS, do es-
paço de colaboração e potencialidades futuras 
para Telemedicina e certificados digitais”. Res-
saltou Nelson Junior em entrevista ao Nucom. 
A participação do Datasus no evento da OPAS 
proporcionou diálogos e trocas de experiên-
cias com importantes países que também estão 
caminhando e vivenciando a Transformação 
Digital. Na oportunidade, os representantes 
do departamento puderam observar potenciais 
parcerias de cooperação técnica e possíveis 
análises da evolução e maturidade da estratégia 
brasileira, frente a outras estratégias de saúde 
digital. Além disso, durante o evento o Data-
sus foi convidado a discutir sobre estratégia de 
saúde digital em  eventos futuros de TIC, a fim 
de transmitir conhecimento e contribuir com o 
avanço da saúde digital em outros países. 
Durante o evento foram abordados outros te-
mas como, Ética e Governança na Transforma-
ção Digital, Avanços em Inteligência Artificial 
(IA), Governança de Dados, entre outros. O 
convite ao Datasus para participar da agenda 
foi realizado pela OPAS, com todos os custos 
da viagem pagos pela Organização. 
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Ebook sobre 
compartilhamento de 
dados pessoais de saúde 
conta com o apoio do 
Datasus
Colaboradores do departamento tiveram 
a oportunidade de contribuir com temas 
relevantes para a segurança e ética dos dados 
pessoais em saúde

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou 
em novembro de 2022 a segunda edição do Ebook 
Segurança e ética no compartilhamento de dados 
pessoais de saúde - 2022. O material faz parte do 
Programa Educacional em Saúde Digital da UFG, 
e conta com apoio e contribuições do Departamen-
to de Informática do SUS (Datasus), secretarias do 
Ministério da Saúde (MS) e outros parceiros.
O convite para colaboração no e-book foi realizado 
a todas as áreas do Datasus, a fim de agregar valor 
aos tópicos da Segurança da Informação e Proteção 
dos Dados Pessoais em Saúde, com base na Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD), além de revisão 
técnica dos conteúdos, em conjunto com os organi-
zadores da UFG. A participação do Datasus em pro-
duções da área acadêmica é uma importante oportu-
nidade para disseminar conhecimento e acrescentar 
poder teórico e prático, para o aprimoramento das 
ações de segurança e ética na saúde pública e de-
mais administrações.
Os representantes do departamento apoiaram a pu-
blicação em todas as unidades do material, com re-
visão técnica e adição de escrita. O Coordenador 
da Coordenação de Gestão de Projetos e Portfólios 
de TIC do Datasus (COGP/CGGOV/DATASUS), 
Waldyr Junior, foi um dos colaboradores na produ-
ção do e-book, e, em entrevista ao Nucom, expli-
cou como foi sua experiência no apoio à produção 
do material. “Foi uma oportunidade incrível, onde 

DEZEMBRO VERMELHO
CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO AO HIV/AIDS

TESTAR É SABER, SABER É CUIDAR

obtemos e agregamos bastante conhe-
cimento, principalmente na temática da 
LGPD e segurança da informação, as 
quais pude aprofundar, com experiências 
profissionais próprias, os cuidados que o 
operador da LGPD deve ter com os da-
dos pessoais da população, e os controles 
administrativos e técnicos, com objetivo 
de dar mais eficiência e aproveitar-se da 
especialização no que diz respeito a se-
gurança da informação que os operadores 
detêm. Tudo em prol de melhorias para os 
cidadãos”. O Coordenador Waldyr Junior, 
atuou como revisor técnico, produtor e 
escritor de subpartes da Unidade 1 e sub-
tópicos (2.1.6: Segurança da informação 
e subtópico e  2.1.10: LGPD e seguran-
ça da informação como oportunidade de 
economia em grande massa de dados em 
nuvem pública), e da Unidade 2: Orienta-
ções para Acesso e Compartilhamento de 
Dados Pessoais de Saúde. 
O livro digital possui também links para 
podcasts, entre outros materiais de mídia, 
com a participação de vários atores espe-
cialistas nos temas abordados. O livro ele-
trônico está disponível no portal da UFG.

http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/21526
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Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde discute 
sobre os recursos de TI e estratégias para melhoria 
da saúde pública e suplementar
 Na oportunidade foram apresentados os dados sobre a Estratégia de Saúde Digital 
para o Brasil, a Rede Nacional de Dados em Saúde e a plataforma Conecte SUS

O Departamento de Informática do SUS (Da-
tasus) participou do I Congresso do Fórum 
Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), 
realizado nos dias 17 e 18 de novembro, em 
São Paulo. O departamento foi convidado a 
participar do evento, juntamente com outras 
autoridades e especialistas, para falar sobre 
os principais assuntos que levam à judiciali-
zação da saúde. O evento foi promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP).

O Coordenador-Geral participou do terceiro 
painel do evento, com tema ‘Saúde 5.0 e Judi-
cialização da Saúde’, debatendo com os demais 
convidados sobre o direito à saúde e o avan-
ço dos recursos de T.I., que têm contribuído 
para o desenvolvimento da saúde digital, com 
processos inovadores nos serviços públicos e 
privados da saúde, dispondo de mais informa-
ções, tais como resultados de exames, carteira 
de vacinação, fornecimento de medicamentos, 
cobertura de tratamentos de doenças, monito-
ramentos, entre outras medidas.
Para exposição no Fórum, Frank Pires levantou 
os trabalhos realizados nos últimos anos pelo 
departamento de informática do SUS, para a 
ampliação do acesso à informação em saúde, 
visando a continuidade do cuidado em todos 
os níveis de atenção à saúde e a qualidade do 
atendimento e o fluxo de informações. Citando 
projetos que têm materializado a ESD28, por 
intermédio da RNDS, rede que conecta os ato-
res e dados em saúde de todo o país. “A RNDS 
não é um sistema de informação, mas um me-
canismo para conectar qualquer sistema de in-
formação. Um fluxo que possibilita inovação 
por meio de interoperabilidade e informati-
zação dos dados, em benefício dos usuários, 
cidadãos, pacientes, comunidades, gestores, 
profissionais e organizações de saúde”. Res-
saltou Frank Pires. De acordo com o Coorde-
nador-Geral, até o ano de 2028, a RNDS estará 
estabelecida e reconhecida como a plataforma 
digital de inovação, informação e serviços de 
saúde para todo o Brasil. 
Durante o evento, foi mencionado também a 
evolução do Programa Conecte SUS, que ca-
minha junto com a RNDS, materializando o 
acesso à informação e permitindo a continui-
dade e transição do cuidado, pelas ferramentas 
Conecte SUS Cidadão, Conecte SUS Profis-
sional e o Conecte SUS Gestor.
O Datasus apresentou ainda outros desafios, 
pertencentes da ESD28, que elevam os proces-
sos da saúde, a exemplo da Automatização do 
processo da Farmácia Popular com a implanta-
ção da Prescrição Eletrônica, Informatização e 

Conectividade das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) em todo Brasil e Monitoramento de pa-
cientes internados. A agenda serviu ainda para 
agregar experiência e refletir sobre perspecti-
vas de diferentes áreas. 

Representando o Datasus, o Coordenador-Geral 
de Sistema de Informação e Operação do De-
partamento de Informática do SUS (CGSIO/
Datasus), Frank Pires, apresentou dados sobre a 
Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-
2028 (ESD28), a Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS), a plataforma Conecte 
SUS e os sistemas digitais de-
senvolvidos pelo MS. 

Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ

Frank Pires, 
segundo da dir. p/ esq., 

Coordenador-Geral de Sistemas de 
Informação e Operação do DATASUS

https://www.cnj.jus.br/agencia-cnj/noticias-do-cnj/
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Datasus realiza live com 
Integradores da Rede 
Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS)
A agenda tratou das atualizações da RNDS 
para integração de resultados de exames 
laboratoriais Covid-19 e MonkeyPox

O Departamento de Informá-
tica do SUS (Datasus) rea-
lizou nesta quinta-feira (15) 
Live com os Integradores da 
Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS), dos laborató-
rios públicos e privados nos 
estados e municípios brasilei-
ros. A agenda abordou a atua-
lização do Registro de Exame 
Laboratorial (REL) Covid-19 
e Monkeypox, recebidos pela 
RNDS, com a finalidade de 
comunicar sobre os proces-
sos, conceitos e aplicações.
A reunião aconteceu em duas 
fases, sendo a primeira volta-
da a apresentação da RNDS 
e suas atualizações, com os 
conceitos e elementos que 
compõem o processo de de-
senvolvimento do Modelo de 
Informação (MI) e do Mo-
delo Computacional (MC) 
para a RNDS, onde foi citada 
cada etapa e exemplificado os 

cenários de uso. A segunda 
sessão foi um momento para 
diálogo, dúvidas e sugestões, 
entre os participantes, com o 
objetivo de discutir sobre o 
processo de envio de exames 
entre os diferentes perfis de 
conhecimento, trazidos pela 
equipe de T.I e a equipe de 
saúde dos laboratórios.
A realização da videoconfe-
rência fez parte da estratégia 
de desenvolvimento e comu-
nicação dos modelos REL 
Covid-19 e REL Monkeypox, 
na RDNS, a fim de definir 
uma forma prática de divul-
gar aos integradores e demais 
interessados as recentes atua-
lizações do portfólio de exa-
mes laboratoriais.
O evento foi mais uma 
oportunidade de aproxima-
ção do Datasus com os inte-
gradores de laboratórios em 
todo o território nacional, 

para o benefício da saúde 
brasileira. Esclarecendo dú-
vidas e tornando o processo 
cada vez mais célere, pos-
sibilitando que todos os da-
dos de exames laboratoriais 
de Covid-19 e Monkeypox, 
enviados à RNDS, sejam 
espelhados nas ferramentas 
do Programa Conecte SUS, 
voltando os dados aos cida-
dãos, gestores e profissio-
nais de saúde.
A Live teve a participação da 
Coordenação-Geral de Ino-
vação e Informática em Saú-
de (CGIIS/DATASUS), da 
Coordenação de Interopera-
bilidade em Saúde (COINP/
CGSIO/DATASUS), e da 
Equipe do projeto DIAna 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE).
A videoconferência foi trans-
mitida ao vivo pelo canal do 
Datasus no Youtube.

Bootcamp HL7 Brasil 
proporciona troca 
de experiências e 
aprendizados ao 
time do Datasus

Durante o evento foram apresentados 
os avanços e perspectivas de 
interoperabilidade em saúde no Brasil

Nos dias 21 e 22 de novembro aconte-
ceu o I Bootcamp HL7 FHIR Brasil, no 
estado de São Paulo, realizado pela Or-
ganização HL7 Brasil. O evento contou 
com a participação de representantes da 
Coordenação de Interoperabilidade em 
Saúde (COINP/CGSIO/Datasus) e da 
Coordenação-Geral de Inovação e Infor-
mática em Saúde (CGIIS/Datasus), onde 
tiveram a oportunidade de demonstrar 
o Padrão HL7 FHIR utilizado e discu-
tir acerca dos projetos implementados 
na Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS) e as perspectivas de desenvol-
vimento e interoperabilidade dos demais 
programas da Estratégia de Saúde Digi-
tal para o Brasil 2020-2028 (ESD28). 
A HL7 Brasil é uma Organização De-
senvolvedora de Padrões (SDOs) inter-
nacional, voluntária e sem fins lucrati-
vos, que opera na área de Sistemas de 
Informação em Saúde, tanto para a área 
clínica, como administrativa. 
Durante o Bootcamp a Consultora de 
Interoperabilidade do Datasus, Olivia 
Ferreira, apresentou alguns dos elemen-
tos técnicos usados para a interoperabi-
lidade em FHIR, padrão utilizado pelo 
Datasus. Como explicou em entrevista: 

“Utilizei como exemplo de interoperabilidade em 
FHIR o Registro de Atendimento Clínico, o modo 
como referenciamos tecnicamente, o que ocorre no 
encontro do paciente e o profissional de saúde. De-
monstrando os benefícios dos recursos rápidos de 
interoperabilidade na assistência médica”. Durante 
sua exposição, Olívia mostrou ainda o Modelo In-
formacional (MI) e do Modelo Computacional (MC) 
utilizado em projetos.
Os representantes da COINP e da CGIIS demonstra-
ram ainda o Padrão HL7 FHIR com dados demográ-
ficos e a implementação do Registro de Atendimen-
to Clínico (RAC) e do Sumário de Alta na RNDS, 
levantando os princípios de interoperabilidade que 
possibilitaram a inclusão dos modelos informacio-
nais na rede nacional. A ação foi um marco impor-
tante do departamento, para a consolidação do pron-
tuário nacional do cidadão, por meio de inovação em 
serviços digitais e mais informações de saúde, pos-
sibilitando a continuidade do cuidado do paciente. 
Em conversa com o Nucom, a Coordenadora-Geral 
Substituta da CGIIS, Gabriella Neves, ressaltou a 
importância da presença do Datasus no Bootcamp: 
“A participação do Datasus em eventos como este fo-
menta a continuidade de inovação nos processos de 
interoperabilidade, proporcionando debates enrique-
cedores e trocas de experiências, para a continuidade 
dos projetos da Estratégia de Saúde Digital”. 
O evento tratou ainda de outros temas, como Design 
e Arquitetura de Soluções usando HL7 FHIR, Gestão 
e governança de dados e de interoperabilidade FHIR, 
Interoperabilidade Semântica e Ontologias em Sis-
temas de Informação em Saúde, OpenEHR e FHIR 
e sua conversão em Registros Eletrônicos de Saúde, 
Demonstrações de implementações dos padrões e 
projetos HL7 de outras instituições, entre outros.

Apresentação Olivia Ferreira 
(COINP/CGSIO/DATASUS)

Foto: Créditos foto

https://www.youtube.com/watch?v=AAs6JfVDz5k
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Datasus realiza Oficina 
para avaliar a nova 
versão do Conecte SUS 
Profissional
O evento reuniu cerca de 40 
participantes entre eles profissionais, 
gestores e conselheiros da saúde

O Datasus realizou nos dias 21 a 23 de no-
vembro a primeira Oficina de Inovação do 
Conecte Profissional. O evento faz parte 
do portfólio de projeto do Ecossistema de 
Inovação do Programa Conecte SUS e teve 
como objetivo discutir a nova versão do 
modelo Profissional, avaliando a entrega do 
ponto de vista dos profissionais, gestores e 
conselheiros da saúde. Além de levantar as 
necessidades e ideias para futuras imple-
mentações da plataforma.
Estavam entre os participantes, profissionais 
e gestores da saúde; representantes do Con-
selho Federal de Medicina (CFM); da Se-
cretaria de Saúde do Distrito Federal (SES 
DF); do Comitê Gestor da Saúde Digital da 

INOVAÇÃO

Temas da Estratégia de Saúde Digital do Brasil é 
apresentado em Congresso de Saúde Coletiva
A ABRASCO aprovou três projetos do Datasus para apresentação no Congresso 

Nos dias 20 a 24 de dezembro aconteceu o 13º 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, reali-
zado pela Associação Brasileira de Saúde Co-
letiva (ABRASCO), com tema central: Saúde 
é democracia: diversidade, equidade e justiça 
social. A agenda aconteceu no Centro de Con-
venções Salvador (CCS), em Salvador/BA, 
com apoio de diversas instituições públicas e 
privadas, entre elas o Ministério da Saúde, por 
meio do Datasus.
O evento reuniu cerca de 10 mil pessoas que 
participaram da discussão acerca da saúde pú-
blica em todos os seus aspectos, levantando 
propostas que podem ser incorporadas à agen-
da da Saúde, da Educação e da Ciência e Tec-
nologia nos próximos anos.
Para exposição no Congresso, a Coordenação-
-Geral de Inovação e Informática em Saúde 
(CGIIS/Datasus) realizou a apresentação de 
três trabalhos nos seguintes temas:  a expansão 
do Programa Conecte SUS, a plataforma Co-
necte SUS Profissional e a funcionalidade da 
Prescrição Eletrônica. Os projetos são estrutu-
rantes para a  materialização da Estratégia de 
Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD 
28), proporcionando o avanço em TIC da Saú-
de Digital.
Durante todo ano de 2022, o Datasus realizou 
oficinas de expansão do Conecte SUS, disse-
minando os eixos do Programa e o uso da Rede 
Nacional de Dados em Saúde (RNDS), enga-
jando os estados e municípios à informatiza-
ção, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, 
capacitando sobre o fluxo e a importância da 
integração do Prontuário Eletrônico do Cida-
dão (PEC E-SUS APS) à RNDS. A expansão 
envolve ainda os demais projetos apresenta-
dos, com objetivo de disseminar o uso do Co-
necte SUS Profissional, ampliando o acesso 

Secretaria de Governo Digital (CGSD/SGD); do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS); da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde (SAPS), da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde (SVS); da Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde (SAES), profissionais de 
Tecnologia da Informação do DATASUS.
Utilizando a metodologia de design thinking, foi 
possível explorar a nova versão do Conecte SUS 
Profissional, mostrando as principais implemen-
tações e usabilidades da ferramenta, alcançando 
os resultados esperados, uma vez que a nova ver-
são expandiu o acesso para todos os profissionais 
da assistência, no âmbito das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). Como ressaltou o Consultor 
Técnico da CGIIS, Josélio Queiroz, líder do pro-
jeto Conecte SUS Profissional : “O evento foi 
mais uma oportunidade de ouvir os protagonistas 
da Estratégia de Saúde Digital, especificando as 
suas necessidades, como profissionais da saúde, e 
o que eles identificam como oportuno na visão de 
futuro do projeto”. O evento proporcionou ainda 
a aproximação do departamento com instituições 
relevantes, como o Conselho Federal de Medi-
cina, a Secretária de Saúde do DF, a equipe da 
Santa Casa de Belo Horizonte e representantes do 
Instituto de Cardiologia do DF.
A oficina aconteceu em Brasília, sob a organiza-
ção da Coordenação-Geral de Inovação e Infor-
mática em Saúde (CGIIS/Datasus), com o apoio 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC).

Foto: Créditos foto Foto: Créditos foto

às informações de saúde e possibilitando um 
maior conhecimento para tomada de decisão 
e continuidade do cuidado. E, em breve, a dis-
ponibilização da Prescrição Eletrônica, com 
dados compartilhados para um melhor diag-
nóstico e conduta clínica.
O consultor da CGIIS, Josélio Queiroz, res-
saltou em entrevista, a importância do espaço 
para a apresentação dos trabalhos realizados 
pelo Datasus no Congresso. “Ficamos extre-
mamente felizes, porque tivemos aprovação 
de três trabalhos importantes para apresenta-
ção em um congresso nacional e de tão grande 
relevância. Com certeza, foi uma importante 
oportunidade para ocuparmos espaços no âm-
bito acadêmico e mostrar tudo que tem sido 
feito para o aprimoramento e apoio tecnológi-
co da saúde”.
O congresso refletiu também sobre os desafios 
e avanços da saúde, considerando os efeitos da 
pandemia Covid-19, que provocou impactos 
no cotidiano dos serviços de saúde, nas uni-
versidades e no trabalho acadêmico.

Equipe Datasus/CGIIS 
na Oficina de Inovação do Conecte SUS 
Profissional em Brasília/DF.

Consultor da CGIIS, Josélio Queiroz 
e professores do Instituto de 

Saúde Coletiva da UFBA.
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O Departamento de Informá-
tica do SUS (Datasus) par-
ticipou, entre os dias 29 de 
novembro e 2 de dezembro, 
da 19ª edição do Congresso 
Brasileiro de Informática em 
Saúde (CBIS) em Campinas/
SP. O evento foi promovido 
pela Sociedade Brasileira de 
Informática em Saúde (SBIS) 
e teve como tema desta edição 
“Sistemas Inteligentes para 
Saúde: Desafios da Ética e Go-
vernança”, discutindo sobre os 
recursos disponíveis e a ética e 
a privacidade do usuário. 
O Datasus foi representado por 
equipe da Coordenação-Geral 
de Inovação e Informática em 
Saúde (CGIIS/DATASUS/SE/
MS), onde pode oferecer ofici-
nas  sobre interoperabilidade e 
capacitação em recursos huma-
nos, para o desenvolvimento da 
transformação digital. Além da 
temática do evento, sobre os de-
safios da saúde digital e seus re-
cursos, a agenda expôs assuntos 
como, o avanço da Inteligência 
Artificial (IA), as políticas de 
Saúde Digital, os desafios de 
implementação de softwares 
de saúde, a formação de profis-
sionais de saúde e a Estratégia 
de Saúde Digital para o Brasil 
2020- 2028 (ESD28). 

O Congresso fomentou a troca 
de experiência entre os atores 
presentes, fortalecendo pro-
jetos em ação e propiciando 
novas ideias relevantes para 
a construção da Saúde Digital 
no País. Como ressaltou a Co-
ordenadora-Geral Substituta 
de Inovação e Informática em 
Saúde do Datasus, Gabriella 
Neves:“O caráter técnico e 
científico do congresso con-
tribuiu com o debate a respei-
to da Saúde Digital no Brasil, 
reforçando a relevância da 
ESD28 e da Rede Nacional 
de Dados em Saúde (RNDS) 
como iniciativas estruturantes 
para a qualificação da oferta 
do cuidado no Sistema Único 
de Saúde”.
Durante o evento a SBIS reali-
zou uma Oficina de Formação 
e Capacitação em Saúde Di-
gital, para discutir e elaborar 
um documento que descreve 
as competências dos profissio-
nais em T.I, motivando deba-
tes sobre o reconhecimento do 
Informata em Saúde, por meio 
de solicitação de inclusão à 
Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), destacan-
do a  Prioridade 5 da ESD28: 
Formação e Capacitação em 
Recursos Humanos. O Con-

gresso contou também com 
a realização do Workshop de 
Interoperabilidade, motivado 
pelo Comitê Gestor de Saúde 
Digital (CGSD), para definir 
uma estratégia de comunica-
ção para os Modelos de Infor-
mações(MI) da RNDS e dos 
debates provocados no HL7 
FHIR Bootcamp Brasil. Além 
de mostrar aos participantes o 
conceito da RNDS e as ferra-
mentas utilizadas para promo-
ver a integração entre os siste-
mas de informação.
A 19ª edição do CBIS teve 
também a participação do De-
partamento de Monitoramen-
to, Avaliação e Dissemina-
ção de Dados e Informações 
Estratégicas em Saúde (DE-
MAS),  do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde 
(CONASS), do Conselho Na-
cional de Secretarias Munici-
pais de Saúde (CONASEMS), 
entre outros atores essenciais 
para o desenvolvimento da 
Saúde Digital no Brasil, como 
agências reguladoras, hospi-
tais de referência, universida-
des e sociedades médicas.

INOVAÇÃO

Datasus participa d0 XIX Congresso 
Brasileiro de Informática em Saúde
Reconhecimento do Informata em Saúde como profissão e estratégia 
para os Modelos de Informações(MI) da RNDS foram temas de 
oficinas no Congresso

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Datasus reforça o cuidado com a Segurança 
da Informação no Ministério da Saúde, 
explorando o tema Perda de Dados
Conheça os tipos de perda de dados e saiba 
como se prevenir

O Departamento de Informática do SUS 
(Datasus), por meio da Coordenação-Ge-
ral de Infraestrutura (CGIE/Datasus), pu-
blicou mais uma fase da conscientização 
da Segurança da Informação (S.I), para 
fortalecer o uso consciente e seguro das 
informações corporativas no ambiente 
virtual do Ministério da Saúde. Em seu 
quarto tema, a campanha agora trata sobre 
os tipos e como prevenir a perda 
de dados. 
A perda de dados ocorre quando 
os sistemas de informação são 
corrompidos, excluídos ou 
irrecuperáveis. O termo 
perda de dados tem sido 
trocado por violação de 
dados, pois quando ocorre 
uma invasão os cibercri-
minosos nem sempre de-
volvem as informações ou as cor-
rompem no processo. Porém é distinta da 
indisponibilidade de dados, que é causada 
principalmente por falta de energia, e de 
uma violação de dados, que se refere ao 
roubo dos dados.
O fato é que a perda de dados pode acon-
tecer por vários motivos e de várias ma-
neiras. Conheça as principais formas pelas 
quais isso pode ocorrer:

http://sbis.org.br/cbis-2022/
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Datasus realiza a quarta edição do Workshop de 
Segurança da Informação do Ministério da Saúde
O evento tratou de vários temas que abordam o potencial do fator humano na 
Segurança da Informação

O Departamento de Informática do SUS (Da-
tasus) realizou no dia 7 de dezembro o IV 
Workshop da Segurança da Informação, com 
o tema “O Fator Humano na Segurança da In-
formação”. O evento é realizado anualmente, 
desde 2019, com objetivo de proporcionar aos 
colaboradores maior maturidade sobre a prote-
ção de dados do Ministério da Saúde.
Em sua quarta edição, o Workshop contou com 
115 inscritos e a participação de palestrantes 
conceituados, que dividiram conhecimentos 
acerca de diferentes temas, como: Reportes de 
Incidente, Engenharia Social, Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD), Lidando com infec-
ção de Ransomware e Ataques Cibernéticos. 
O evento foi realizado de forma híbrida, com 
presencial no Auditório Emílio Ribas na sede do 
Ministério da Saúde e transmissão ao vivo pela 
plataforma Teams. A abertura foi realizada pelo 
Diretor-Substituto do Datasus, Frank Pires, que 
abordou o valor do dado em saúde atualmente e 
a importância da segurança das informações do 
órgão e a conscientização dos colaboradores. 
Em seguida, a Coordenadora-Geral da Coor-

Tipos de perda de dados:

Vírus e malware
Este tipo de perda de dados, por vírus e 
malware, são as ameaças de segurança de TI 
mais maliciosas ao lado de hackers. Acon-
tece quando um colaborador instala aciden-
talmente um vírus, que pode se infiltrar em 
toda a rede. Os hackers podem ainda instalar 
malware para acessar informações internas de 
sistemas e serviços do Ministério da Saúde.

Roubo de computador
Uma ótima oportunidade para os cibercrimino-
sos que são motivados pelo valor da informa-
ção, nesse cenário eles não hesitam em roubar 
os laptop desacompanhados.
Para se proteger desse tipo de perda de da-
dos, o usuário nunca deve deixar seu laptop 
exposto no carro, em mesa sozinho ou levado 
a ambientes desapropriados, onde pode ser fa-
cilmente roubado.
Se for preciso levar o laptop, certifique-se de 
mantê-lo sempre à sua frente e peça a outra 
pessoa que o observe se você tiver que se 
afastar por qualquer motivo.

Danos causados pela água
Também é possível perder dados quando lí-
quidos são derramados no computador,  cau-
sando danos permanentes. Especialmente o 
refrigerante, que possui ácidos que corroem 
as partes internas do computador, o que pode 
danificar o disco rígido, destruir o teclado e 
corroer a placa-mãe.
Se você tiver que manter uma bebida ao seu 
lado enquanto trabalha, certifique-se de que 
ela tenha uma tampa segura.

Exclusões acidentais
Trata-se das exclusões permanentes, por 
acidente. Embora a Lixeira ofereça algu-
ma proteção contra exclusão definitiva, se 
você excluir arquivos de unidades ou usar 
a função Shift + Delete, eles serão perdi-
dos para sempre.

Nesse cenário é necessário um cuidado es-
pecial dos usuários ao deletar arquivos, além 
disso, para não excluir os arquivos do sistema 
administrado pela unidade. Eles podem ser 
extremamente difíceis de restaurar se não agir 
rapidamente.

Falha de energia
Uma queda de energia ou oscilação de energia 
pode causar muitos danos. Um dos casos é se 
o disco rígido estiver gravando um arquivo de 
sistema importante e, de repente, acontece um 
blecaute, esse arquivo poderá ser corrompido, 
o que pode levar a um mau funcionamento do 
sistema operacional. Além disso, toda vez que 
um computador é desligado e reiniciado ines-
peradamente, o disco rígido apresenta peque-
nas imperfeições no disco, que se acumulam 
com o tempo e levam a uma eventual pane no 
disco rígido.
Apesar desta situação ser inesperada, o usuário 
pode colaborar seguindo sempre os procedi-
mentos corretos de desligamento de um com-
putador, garantindo que todos os processos en-
cerrem corretamente.

Práticas para evitar a perda de dados:

Uma das formas de prevenir a perda de dados 
é especificar os níveis de acesso à rede, confor-
me colaborador específico. Essa ação é de res-
ponsabilidade da equipe de TI da Coordenação 
de Segurança do Datasus (COSEGI), que de-
fine os níveis de login, por meio de políticas 
que restringem o uso de dados da aplicação e 
diretórios, conforme o Termo de Ciência da 
Política de Segurança da Informação, com as 
diretrizes do Ministério da Saúde.
Outra forma é consultar a COSEGI sempre 
que identificar um dano à Segurança da infor-
mação da Pasta. A Coordenação está à dispo-
sição para auxiliar os colaboradores buscando 
falhas e recomendando as alterações apropria-
das para cada situação.

Segurança da informação, você faz parte!

denação de Infraestrutura do Datasus (CGIE), 
Jackeline Almeida, apresentou o cenário atual 
da Segurança da Informação e a crescente dos 
ciberataques, além da profissionalização do ci-
bercrime, o que tem propiciado os ataques com 
fins lucrativos. Em sua exposição, Jackeline 
ressaltou como os colaboradores da pasta de-
vem reportar um incidente de segurança, por 
meio do site Demandas Datasus. 
O Demandas Datasus é o portal de Suporte Téc-
nico do Ministério da Saúde, o site é acessado 
por meio do endereço:demandasdatasus.saude.
gov.br. Para reportar um incidente, o usuário 
precisa logar com seu usuário e senha, acessar 
o ícone Atendimento ao Usuário, clicar em In-
cidente de Segurança e em seguida selecionar 
a opção que representa o ocorrido. Os usuários 
também podem notificar um incidente de S.I 
enviando e-mail para:  abuse@saude.gov.br. 
O tema Engenharia Social também foi retra-
tado durante o evento pelo Coordenador da 
área da Segurança da Informação do Datasus 
(COSEGI), Marcelo de Sá, que palestrou so-
bre a disciplina que tem ganhado destaque na 
S.I. Durante sua participação, o Coordenador 
Marcelo destacou os tipos de ataques por en-
genharia social, citando as formas de phising, 
spear-phishing, smishing, isca e outros. Ex-
pondo algumas situações de ataques que são 
frequentemente utilizadas pelos criminosos, 
com objetivo de orientar e exemplificar as ma-
lícias dos ataques por engenharia social. 
Durante o evento foi revelada a última ação 
de conscientização do Datasus, com envio 
de phishing educativo aos usuários da pasta. 
A campanha serviu para avaliar a maturidade 
dos colaboradores ao se depararem com um 
e-mail phising. 

Foto: Créditos foto

Da esq. p/ dir.: Diretor-Substituto do Datasus Frank Pires, 
Coordenadora-Geral da CGIE Jackeline Almeida, 
Diretor-Adjunto Nelson Júnior - ABERTURA DO IV WORKSHOP DA S.I.
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DEZEMBRO LARANJA
CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PELE

NÃO SINTA 
NA PELE,

PREVINA-SE

O Workshop teve a presença do Encarregado 
pelo Tratamento de Dados do Ministério da 
Saúde, Márcio Arbach, que explicou sobre a 
importância e os desafios da proteção de dados 
na área da saúde e apresentou bases jurídicas 
brasileiras para o cuidado com os dados pes-
soais. Durante sua fala, Márcio realizou um 
aprofundamento sobre a LGPD, citando os 
fundamentos e os enfoques da lei e os desafios 
junto à Transformação Digital da Saúde. Ou-
tro tema apontado por ele foi sobre a Cultura 
de Proteção de Dados e a Privacidade desde a 
Concepção (Privacy By Design), focando em 
um dos princípios fundamentais que trata da 
construção de softwares que possuem seguran-
ça e proteção de ponta a ponta, com aderência 
aos Termos de Uso e Aviso de Privacidade, 
entre outros princípios. Nesse sentido, Márcio 
citou a criação do aplicativo Conecte SUS: “O 
Datasus fez um trabalho incrível em relação 
a isso com o Conecte SUS, nas conversas eu 
sempre faço o pedido para que as pessoas aces-
sem o aplicativo e observem no menu o botão 
sobre privacidade, um bom ‘case’ de Privacy 
By Design. Porque o Conecte SUS já nasceu 
com essa concepção de privacidade e proteção 
de dados”. Outro exemplo dessa proteção con-
tida no Programa Conecte SUS é o envio de 
notificação ao dono da informação sempre que 
um profissional de saúde acessa seus dados, 
garantindo seus direitos conforme a Política. 

Os colaboradores da pasta que tiverem dúvidas 
em relação à proteção dos dados no âmbito do 
MS, podem entrar em contato com a Assesso-
ria Especial de Proteção de Dados, por meio 
do e-mail: aepd@saude.gov.br  ou pelo telefo-
ne: (61) 3315-2862.
Rico em conteúdo, o quarto workshop teve ain-
da a participação de dois convidados Cyberse-
curity Operations da SOC Brazil Contributor, 
o Diretor de Iniciativas Estratégicas de SOC 
na Trend Micro, Canadá, Ivan Salles e o Con-
sultor, instrutor e executivo de Segurança Ci-
bernética, Bruno Diniz. Ambos realizaram um 
momento interativo com os participantes, ana-
lisando diversos cenários de ataques de supply 
chain, que afetam serviços essenciais à saúde, 
com objetivo de mostrar como lidar com infec-
ções de ransomware. 
Por fim, o evento contou com a participação do 
Professor da Arena ITSM, Adriano Martins, 
CEO e fundador da PMG Academy. Com 25 
anos de experiência na área de T.I, o professor 
apresentou alguns motivos de ataques ciberné-
ticos e táticas para minimizar os impactos dos 
incidentes no ambiente corporativo. 

Foto: Créditos foto

À esquerda Diretor-substituto do Datasus, Frank Pires; 
no centro, Coordenadora-geral da CGIE/DATASUS, Jackeline Almeida; 

à direita encarregado de dados do MS, Márcio Arbach.

https://saudegov-my.sharepoint.com/personal/karla_souza_saude_gov_br/_layouts/15/stream.aspx?id=/personal/karla_souza_saude_gov_br/Documents/Arquivos+de+Chat+do+Microsoft+Teams/4%c2%ba+Workshop+de+Seguran%c3%a7a+da+Informa%c3%a7%c3%a3o+do+MS+-+dez2022.mp4&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=p2p_ns-bim&ga=1&sw=auth
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