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O 
DATASUS – Departamento de Informática do SUS/Ministério da Saúde 

foi criado em 1991.  A criação do Departamento de Informática do SUS 

– DATASUS ocorreu de forma concomitante com a criação da Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA que foi instituída pelo Decreto nº 100 de 

16.04.1991, publicado no D.O.U. de 17.04.1991 e retificado conforme publicado no 

D.O.U. de 19.04.1991. 

O referido Decreto além de regulamentar a transferência dos funcionários 

que iriam compor o quadro de servidores da FUNASA – oriundos da Diretoria de 

Sistemas de Saúde da DATAPREV, Fundação Serviços de Saúde Pública - Fundação 

SESP e Superintendência de Campanhas de Saúde - SUCAM - retirou da DATAPREV a 

função específica de controle e processamento das contas referentes ao setor Saúde, 

que passaram à responsabilidade do Ministério da Saúde, por delegação atribuída à 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, através do seu Departamento de Informática.

Ao longo deste período avançou-se na proposta de redirecionar o foco de 

atuação do DATASUS no sentido de prover integralmente o Ministério da Saúde – 

MS e o SUS, com o insumo estratégico e fundamental para o cumprimento de sua 

missão – a Informação em Saúde.

A informação é fundamental para a democratização da Saúde e o 

aprimoramento de sua gestão. A informatização das atividades do Sistema Único 

de Saúde (SUS), dentro de diretrizes tecnológicas adequadas, é essencial para a 

descentralização das atividades de saúde e viabilização do Controle Social sobre a 

utilização dos recursos disponíveis.

Para alcançar tais objetivos foi criado o Departamento de Informática do SUS 

– DATASUS. A partir de 2011 o DATASUS passa a integrar a Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa, conforme Decreto Nº 7.530 de 21 de julho de 2011 que 

trata da Estrutura Regimental do Ministério da Saúde.
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SISconferências

É um sistema de apoio a conferências que permite mais transparência e 
rapidez sendo o mesmo utilizado nas conferências realizadas pelo gover-
no federal.

A ferramenta foi desenvolvida pelo DATASUS para o Ministério da Saúde 
e é utilizada para consolidar as propostas apresentadas e debatidas du-
rante as conferências. O sistema possibilita registrar com mais fidedigni-
dade as propostas de vários participantes simultaneamente.
O DATASUS oferece o treinamento e auxilia no uso do Sisconferência 
durante sua realização, seja estadual ou nacional.
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ReuneSUS
Reúne SUS é um SERVIDOR DE WEB-
CONFERÊNCIA gerido pelo DATASUS 
disponível 24 horas por dia sem neces-
sidade de nenhuma instalação. 

Basta se conectar a um computador 
com acesso à internet no seguinte en-
dereço: <http://reune.sus.gov.br/> e se-
guir as instruções para utilizar o serviço.

Clique para “SOLICITAÇÃO DE SENHA REUNESUS”
• Digite seu nome, departamento e localidade no campo “a”;
• Selecione a sala informada na resposta ao e-mail de solicitação;
• Digite a senha fornecida e tecle ENTER.

Surgirá a solicitação “CONFIGURAÇÕES DO FLASH PLAYER”, clique em 
“PERMITIR” e acompanhe as orientações no ambiente de testes de áu-
dio e vídeo.

Vídeo Conferências - VC
O serviço de Videoconferência desenvolvido pelo DATASUS permite o 
contato por áudio e vídeo entre pessoas que estão em lugares difer-
entes, dando a sensação de que os interlocutores encontram-se no mes-
mo local. Permite não só a comunicação entre um grupo, mas também a 
comunicação pessoa-a-pessoa.
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 A comunicação é feita em tempo real e além da transmissão simultânea 
de áudio e vídeo, o sistema oferece os recursos de cooperação entre os 
usuários, compartilhando informações e materiais de trabalho.
Serviço em Rede Nacional: é possível conectar-se a todas as capitais do 
Brasil através das Regionais DATASUS, Secretarias Estaduais (CIEVS) e 
Hemocentros, além de alguns municípios através de parcerias com algu-
mas faculdades e hospitais, somando uma rede com mais de 100 salas 
de videoconferência.

Vantagens do Sistema de Videoconferência do DATASUS:
• Economia de tempo, sem deslocamento físico para um local específico;
• Economia de recursos, com a redução dos gastos com viagens e 
hospedagens;
• Possível recurso de pesquisa, uma vez que a reunião pode ser gravada 
e disponibilizada posteriormente através de link FTP ou mídia física (CD, 
pendrive, DVD).
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• Visualização e alteração por parte dos integrantes do diálogo em 
tempo real;
• Compartilhamento de informações entre o grupo.
Estrutura do serviço no DATASUS em Brasília:
• Ed. Anexo ala B sala 177 - Gerência de Eventos DATASUS.
• Capacidade: 14 lugares;
• Sala climatizada;
• Mesa em “U”;
• Equipamento TANDBERG 990MX (IP: 189.28.135.226); 
• Notebook on-line com monitor LCD 42”; 
• Projetor e tela retrátil.

Para utilizar o serviço de Videoconferência do DATASUS preencha o 
formulário de solicitação com as informações solicitadas no endereço 
eletrônico: <www.saude.gov.br/emtemporeal> e aguarde confirmação 
por e-mail.

Transmissão em Tempo Real - TTR
Transmita AO VIVO seu evento através do endereço portal <www.saude.
gov/emtemporeal> com o suporte do DATASUS. Este recurso disponibili-
zado pelo DATASUS é uma excelente ferramenta de difusão para acom-
panhamento ao vivo em áudio e vídeo. 

Os interessados podem assistir on-line por meio de um computador com 
acesso a internet, através do endereço <www.saude.gov.br/emtempo-
real>, no qual estão publicadas agendas das transmissões atuais e fu-
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turas. Além disso, sendo do seu interesse, é possível interagir enviando 
mensagens eletrônicas. 

Reforce a divulgação do seu evento e comunique-se com o maior núme-
ro de pessoas. Siga algumas dicas:
  
• Conheça o seu público-alvo e os principais interessados em receber a 
sua informação;
• Comunique-se diretamente com cada público (ou perfil) do seu interesse;
• Utilize todos os recursos disponíveis como: telefone, VOIP, e-mail, 
fóruns, redes sociais e outros recursos que possam contribuir com a di-
vulgação. Quanto mais sensibilizarem as pessoas para assistir, maior au-
diência você alcançará.

Para solicitar o serviço ao DATASUS preencha o formulário de solicitação 
no link: <www.saude.gov.br/emtemporeal> e marque. Disponibilize tam-
bém as perguntas em tempo real marcando “SIM” para a opção “Deseja 
perguntas em tempo real? ”.

Esse serviço é um instrumento valioso e de grande amplitude. Qualquer 
pessoa ligada à internet pode acompanhar seu evento nos Estados e 
Municípios e até no exterior.

Faça essa experiência com o 
DATASUS e sucesso em seu próximo evento!
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