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O segundo Relatório de Monitoramento e Avaliação (M&A) da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28) é resultado do 
avanço no processo de M&A em Saúde Digital, instituído pela Portaria do Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde (GM/MS) n.º 3.632, 
de 21 de dezembro de 2020, coordenado pelo Departamento de Informática em Saúde (DataSUS) da Secretaria-Executiva (SE) do MS, 
apoiado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Haoc) via Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 

(Proadi-SUS) e acompanhado, monitorado e avaliado pelo Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD).

 Este documento apresenta um resumo dos objetos de M&A da ESD28, em especial o Programa Conecte SUS e seus projetos estruturantes 
e, a partir dos seus objetivos e metas, define quais são os indicadores a serem monitorados, seguindo a metodologia desenvolvida a partir de 
experiências do governo brasileiro, do MS e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Neste segundo relatório de M&A foram preenchidas várias lacunas apontadas no primeiro relatório de 2020. Além disso, foram definidos 
ritos processuais clássicos de M&A, tais como: 1) seleção, proposição, aprovação, manutenção, extração de dados, cálculo e intepretação dos 
indicadores; e 2) compilação, análise e transparência dos resultados.

Considerando o lapso temporal entre o primeiro1 e este segundo relatório, optou-se por monitorar os indicadores no período de novembro 
de 2020 a outubro de 2021, fazendo um resgate dos principais marcos da ESD28 nesse período.

Dessa forma, este segundo relatório de M&A da ESD28 representa um trabalho consistente, metodologicamente planejado e executado, 
sendo parte integrante da governança da ESD28, proporcionando ao Brasil um instrumento de acompanhamento das ações e dos projetos da 
Saúde Digital liderados pelo MS, por meio do DataSUS.

________________
1    O 1º Relatório de M&A cobriu o período de 31 outubro de 2019 a 31 outubro de 2020. Segundo a Portaria GM/MS n.º 535, de 25 de março de 2021, que institui o CGSD, o relatório 
de M&A deverá ser publicado semestralmente. Espera-se que os próximos relatórios sigam esse período.

APRESENTAÇÃO

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.632-de-21-de-dezembro-de-2020-295516279
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.632-de-21-de-dezembro-de-2020-295516279
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OMS tem discutido e publicado materiais técnicos e resoluções para orientar os 
países em como adotar estratégias que impulsionem a Saúde Digital, sempre 
considerando as realidades locais. Em 2016 definiu, de maneira simples e 
objetiva, que Saúde Digital consiste na aplicação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) na área da saúde.

Revisões sistemáticas realizadas pela OMS evidenciaram que as tecnologias digitais 
fornecem oportunidades concretas para enfrentar os desafios do Sistema de Saúde, com 
potencial para aumentar a cobertura e a qualidade das práticas e dos serviços, e ainda ajuda 
a resolver problemas como distância e a disponibilidade de acesso aos serviços de saúde 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).

Segundo dados da OMS, as intervenções de Saúde Digital podem ser usadas, por exemplo, 
para facilitar comunicações direcionadas para pessoas físicas, para gerar demanda e ampliar 
a cobertura de contatos. Também podem ser direcionadas aos profissionais de saúde para 
dar acesso mais imediato a protocolos clínicos, por meio de mecanismos de sistema de apoio 
à decisão clínica, ou telemedicina e consultas, e busca de opiniões com outros profissionais 
de saúde. A variedade de maneiras pelas quais as tecnologias digitais podem ser usadas 
para o apoio às necessidades dos sistemas de saúde é ampla, e essas tecnologias continuam 
a evoluir devido à dinâmica do mercado e a forma como as pessoas interagem com elas 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).

Desde 2017, o Brasil vem avançando na organização e na estruturação da Estratégia de 
Saúde Digital. O MS, por meio do DataSUS/SE, vem coordenando projetos estruturantes em 
Saúde Digital, com ações que buscam, inclusive, superar os desafios relacionados à gestão, 
à ausência de treinamentos e capacitações adequadas, a limitações de infraestrutura e 
ao acesso deficiente a equipamentos e suprimentos, contando ainda com a participação 
e a formação de parcerias com outros Ministérios e instituições públicas e privadas que 
compartilhem o mesmo objetivo de impulsionar a Saúde Digital no País.

Em 2019, a ESD28 teve sua legitimidade e sua governança reforçadas a partir da 
criação do Comitê Gestor da Estratégia de e-Saúde no Brasil, redefinido como Comitê 
Gestor da Estratégia de Saúde Digital, em consonância com o conceito em uso internacional 
e, em 2020 foi intitulado Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD) pela Portaria GM/
MS n.º 535/2021, responsável pela governança da Política Nacional de Informação e 

SAÚDE DIGITAL 
NO BRASIL E NO 
MUNDO

1  
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Informática em Saúde (Pniis) e da ESD28, tendo em sua composição representantes da  
Secretaria-Executiva do MS, de cada Secretaria finalística do Ministério da Saúde, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). E, ainda em 2019, também foi aprovado 
o Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação de Saúde Digital para o Brasil (PAM&A 2019-
2023).

O PAM&A 2019-2023 foi construído em conformidade com a Política Nacional de 
Informação e Informática em Saúde (Pniis), com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação 2019- -2021 (PDTIC) e com as resoluções da OMS que tratam do tema. O Plano 
destacou como meta até 2023 “[...] identificar, priorizar e integrar, de forma coordenada, 
programas, projetos e ações, infraestrutura, governança, tecnologias e recursos humanos, 
de forma a atingir a visão da ESD, da qual é parte integrante” (BRASIL, 2020a, p. 5).

Em 2020, o MS, por meio da Portaria GM/MS n.º 3.632/2020, instituiu a ESD28, 
estruturada em três eixos:

I. Ações do MS para o SUS, por meio do Programa Conecte SUS e suas 
iniciativas;

II. Definição de diretrizes e prioridades para colaboração, a partir da 
construção do arcabouço legal, regulatório e de governança;

III. Implantação do espaço de colaboração, que busca implementar um 
ambiente conceitual, normativo, educacional e tecnológico que favoreça 
à colaboração participativa” (BRASIL, 2020f).

A ESD28 possui objetivos e estes foram estruturados em sete prioridades, disponíveis 
para consulta no documento da ESD28, onde também estão detalhados os objetivos de 
cada prioridade (BRASIL, 2020i).

A partir da publicação da Portaria GM/MS n.º 1.768, de 30 de julho de 2021 da nova 
Pniis, após uma extensa discussão tripartite e com o Conselho Nacional de Saúde, o MS 
avançou em 2021 no reconhecimento da ESD28 e da Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS), bem como no fortalecimento da estrutura de governança em Saúde Digital e 
dos objetivos e prioridades da ESD28.
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OBJETOS DE 
MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

2 Os objetos de M&A da ESD28 são o Programa Conecte SUS e seus projetos 
estruturantes, bem como as demais prioridades da estratégia. Para melhor 
esclarecimento e contextualização de quais são, de fato, os objetos a serem 
monitorados e avaliados, nos tópicos a seguir são apresentados o Programa 

Conecte SUS e seus projetos estruturantes, com descrição e suas estruturas, bem como os 
objetivos, os desafios e os resultados esperados.

	 	 2.1	Objetivos	da	ESD28

Na Portaria GM/MS n.º 3.632/2020, são definidos os seguintes objetivos para a ESD28:

I – Estabelecer modelo de governança por meio do CGSD e desenvolver 
a ESD28 sob a liderança do MS, incorporando a contribuição ativa dos 
atores externos que participam das plataformas de colaboração;

II – Promover a implementação de políticas de informatização dos 
sistemas de saúde nos três níveis de atenção, acelerando a adoção de 
sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte 
integrante dos serviços e processos de saúde;

III – Promover a partir da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) o 
suporte às melhores práticas clínicas, por meio de serviços e aplicativos 
desenvolvidos no MS, bem como outras aplicações que sejam 
desenvolvidas pela plataforma de colaboração;

IV – Promover o engajamento de pacientes e cidadãos, para a adoção 
de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da família e da 
comunidade, auxiliando na construção dos sistemas de informação para 
o seu uso;
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V – Promover a formação e capacitação de profissional de Informática 
em Saúde, bem como o reconhecimento desses profissionais;

VI – Induzir, por meio da RNDS, o trabalho colaborativo em todos os 
setores da Saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de 
serviços, políticas e regulações sejam postos em prática; e

VII – Criar um ecossistema de inovação que aproveite o ambiente de 
interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande 
laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas 
prescritas pela Política Nacional de Informação e Informática em Saúde 
(BRASIL, 2020f).

	 	 2.2	Programa	Conecte	SUS

Institucionalizado pela Portaria GM/MS n.º 1.434/2020, este programa é voltado à 
informatização da atenção à saúde e à integração dos estabelecimentos de saúde públicos 
e privados e dos órgãos de gestão em saúde dos entes federativos, para garantir o acesso 
à informação em saúde necessário à continuidade do cuidado do cidadão. É	o	programa	
que	materializa	 a	 Estratégia	de	 Saúde	Digital	 para	o	Brasil, potencializando a troca de 
informação de saúde entre todos os pontos da Rede de Atenção em Saúde (RAS), o que 
permite a continuidade e a transição do cuidado.

O programa conta com diversos projetos vinculados às sete prioridades da ESD28 
(Figura 1). Entretanto, destacam-se três projetos estruturantes que estão em fase de 
implementação, presentes no Portfólio de Projetos da ESD28.

•	 Rede Nacional de Dados em Saúde
•	 Informatiza APS
•	 Conectividade APS

A consolidação dos projetos da ESD28 por meio de um portfólio de projetos vinculados 
às sete prioridades tem o propósito de gerenciar os recursos compartilhados de forma 

a obter os melhores resultados. O portfólio é gerenciado utilizando metodologias de 
Governança e Gestão de projetos de TIC no âmbito do governo federal associadas às 
diretrizes e técnicas de inovação em gestão, à saúde e à saúde digital.

Figura	1	– Portfólio de Projetos do Programa Conecte SUS da ESD28 

ESD28

Fonte: Brasil (2021?).

	 	 2.2.1	Objetivos	do	Programa	Conecte	SUS

O Programa tem quatro objetivos (BRASIL, 2020f):

•       Implantar a Rede Nacional de Dados em Saúde, de que tratam os arts. 254-A a 
254-C da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 1/2017.

•  Apoiar a informatização dos estabelecimentos de saúde que compõem os pontos de 
atenção à saúde, iniciando pela Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de ações 
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como o Programa Informatiza APS, de que trata o art. 504-A da Portaria de Consolidação 
GM/MS n.º 5/2017, e o Projeto-Piloto de Apoio à Implementação da Informatização na 
APS, previsto na Portaria n.º 2.984/2019.

•  Promover o acesso do cidadão, dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais de 
saúde e dos gestores de saúde às informações de saúde por meio de plataforma móvel 
e de serviços digitais do MS.

•	 Implementar outras iniciativas para a consecução das finalidades do Programa Conecte 
SUS.

	 	 2.2.2	Rede	Nacional	de	Dados	em	Saúde

A RNDS é uma das principais metas da ESD28 e deve estar estabelecida e reconhecida 
como a plataforma digital de inovação, informação e serviços de saúde para todo o Brasil, 
em benefício de usuários, cidadãos, pacientes, comunidades, gestores, profissionais e 
organizações de saúde (BRASIL, 2020i). Como uma das iniciativas de alicerce do Programa 
Conecte SUS, a RNDS está vinculada à Prioridade 6 – Ambiente de Interconectividade.

O principal objetivo da RNDS é promover a criação de um Prontuário Único de Saúde 
por meio da troca de informações entre os pontos da RAS, permitindo a transição e a 
continuidade do cuidado nos setores público e privado. É competência do DataSUS/MS 
implementar a RNDS e promover a integração e a interoperabilidade das informações em 
saúde nessa rede (BRASIL, 2020i).

	 	 2.2.3	Informatiza	APS

Este projeto compõe a Prioridade 2 – Informatização dos Três Níveis de Atenção da 
ESD28, considerando a estratégia de priorizar a APS, enquanto porta de entrada do sistema 
de saúde. Estabelecido na Portaria GM/MS n.º 2.983/2019, é gerenciado pelo Departamento 
de Saúde da Família (Desf) da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do MS.

O Informatiza APS tem como objetivo apoiar a informatização de todas as equipes 
de Saúde da Família (eSF) e da Atenção Primária (eAP) do País, com a estruturação da 
infraestrutura computacional dos estabelecimentos, com computadores, nobreaks e 
impressoras. Alagoas foi o estado-piloto, conforme instituído pela Portaria n.º 2.984/2019 
e apresentado no Relatório Final do Projeto Conecte SUS em Alagoas (BRASIL, 2020h).

  2.2.4	Conectividade	das	Unidades	Básicas	de	Saúde	(UBS)

Teve início em abril de 2020 e integra a Prioridade 2 – Informatização dos Três Níveis 
de Atenção, na subprioridade Informatização de Estabelecimentos de Saúde do País do 
Programa Conecte SUS da ESD28. Em resumo, tem como objetivo viabilizar o acesso à 
internet para os estabelecimentos assistenciais de APS em todo o território nacional.

São resultados esperados do projeto Conectividade:

•	Levar internet aos estabelecimentos de saúde.
•	Melhorar o atendimento mediante acesso às informações de saúde.
•	Dar maior segurança nos dados e fortalecimento da continuidade do cuidado.
•	Potencializar a capacidade de ação do governo de formulação de políticas públicas 

(BRASIL, 2020f).

Um dos desafios apontados é a necessidade de considerar diferentes tecnologias 
para os estágios de conectividade das localidades, o que inclui o uso de fibra óptica, 
satélite ou rádio para atender às especificidades encontradas em cada parte do País.

Este projeto é resultado de uma parceria entre MS e o Ministério das Comunicações 
(MCom), sob a liderança do DataSUS com o apoio da Saps e a execução pela organização 
social Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
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AVANÇOS DO 
PROGRAMA 
CONECTE SUS

3 Além da estrutura clássica dos indicadores de M&A reportados a partir do Capítulo 
5 deste documento, este segundo relatório apresenta também um conjunto de 
dados e métricas do Programa Conecte SUS, úteis para o acompanhamento 
da ESD28. Adicionalmente, neste tópico são descritos os principais marcos e 

realizações do projeto monitorados no período de novembro de 2020 a outubro de 2021, 
colaborando para o seguimento dos avanços da ESD28. No entanto, os meses de competência 
dos dados apresentados são referentes ao mês de agosto e/ou de setembro, devido ao prazo 
máximo de até quatro meses para o envio de dados de produção pelos municípios, definidos 
na Portaria de n.º 135, de 21 de janeiro de 2020.

	 	 3.1	Monitoramento	dos	dados	e	métricas

No acompanhamento dos projetos do Programa Conecte SUS, métricas são medidas 
quantificáveis que permitem analisar o resultado de um processo, de uma ação ou mesmo 
uma estratégia específica – mesmo conceito utilizado em Business Intelligence. As métricas 
estão presentes no nível operacional, e o indicador, no nível tático e/ou estratégico (CORREIA, 
2020; DATAB, 2020; BINAPRÁTICA, 2014). Em síntese, as métricas são medidas brutas e 
simples de um processo e subsidiam a construção de indicadores que, por sua vez, buscam 
medir o desempenho, o resultado e/ou o impacto.

No contexto do Programa Conecte SUS, as métricas são utilizadas e acompanhadas pelos 
líderes de projetos e pela Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (Cgisd) do 
DataSUS. São exemplos de métricas o número de downloads do app Conecte SUS Cidadão e 
o número de downloads de certificados de vacinação para covid-19.

Neste capítulo são apresentadas algumas métricas monitoradas nos comitês estratégicos. 
Os indicadores são apresentados neste documento no Capítulo 7, seguindo assim a 
metodologia tradicional para relatório de monitoramento e avaliação de políticas públicas.

A Figura 2 apresenta os dados e/ou métricas monitoradas no âmbito do Informatiza APS 
no Brasil e no estado de Alagoas (BRASIL, 2020h). Ainda, há um alto percentual de equipes de 
saúde não informatizadas (45,2%) no País, porém, desde abril de 2021 verifica-se aumento 
no total de equipes informatizadas tanto em Alagoas como no Brasil.
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Figura	2 – Métricas monitoradas do projeto Informatiza APS, Brasil e piloto no estado de Alagoas

Alagoas

Fonte: Saps/MS.

Promover a interoperabilidade entre os sistemas por meio da RNDS é um dos grandes 
desafios do Programa Conecte SUS. A emergência de saúde pública que se instalou no Brasil 
e no mundo em 2020 acelerou a necessidade do processo de interoperabilidade. Assim, 
a partir da ação conjunta do MS com laboratórios de análises clínicas, os resultados dos 
exames de covid-19 são recebidos pela RNDS e disponibilizados com segurança e garantia de 
privacidade para os cidadãos por meio do Conecte SUS Cidadão e Conecte SUS Profissional.

A Figura 3 apresenta o acompanhamento dos laboratórios integrados à RNDS até 
setembro de 2021. Ao todo, 1.582 laboratórios solicitaram credenciamento, e 1.368 destes 
laboratórios situam-se em homologação, produção ou enviando dados.

Figura	3 – Métricas monitoradas quanto à interoperabilidade de laboratórios na RNDS 
da ESD28

Fonte: Saps/MS.
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 O engajamento do cidadão ao app Conecte SUS Cidadão foi potencializado a partir da 
disponibilização de funcionalidades como a exibição dos resultados de exames laboratoriais 
e registro de vacinação contra a covid-19. Os dados disponíveis nas lojas da “Google Play 
Console” e “App Store Connect” mostram uma evolução de milhões no número de downloads 
realizados de novembro de 2020 até outubro de 2021 (Figura 4).

 Destaca-se que, além do aplicativo, há outra opção para o cidadão acessar suas 
informações de saúde. As informações apresentadas no app também são disponibilizadas 
na plataforma web (Conecte SUS, s/d). O Conecte SUS também disponibiliza os serviços de 
cartilha de vacinas, geolocalização da rede de saúde, informações sobre doações de sangue, 
transplante, peso saudável, possibilidade de emissão do Certificado Nacional de Vacinação 
Covid-19, e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, notícias de saúde e bem-estar e um 
canal para falar direto com o suporte Conecte SUS para receber orientações quanto aos 
termos de utilização.

Figura	4 – Métricas monitoradas quanto ao interesse de uso do app Conecte SUS da ESD28

 

Fonte: App Store Connect e Google Play Console. Dados atualizados de novembro de 2020 até 
outubro de 2021.

O acompanhamento dos documentos clínicos relacionados à covid-19 mostra um 
crescimento ascendente do total de envios à RNDS, quando comparados com o total de 
exames, de outubro de 2020 (4 milhões) a agosto de 2021 (32 milhões), bem como com 
os registros de vacinados (271 milhões) de dezembro de 2020 até agosto de 2021. O que 
sugere que as unidades federativas estão enviando os registros de vacinas para a RNDS, 
sendo pelo SI-PNI, PEC e e-SUS, ou por sistemas próprios (Figura 5).

Figura	5	– Documentos clínicos de covid-19 enviados à RNDS, plataforma da ESD28 por 
mês de competência

Fonte: RNDS/DataSUS/MS.
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3.2	Principais	Marcos

  A partir do acompanhamento contínuo das métricas, foram implementadas várias ações 
previstas na ESD28 vinculadas ao Programa Conecte SUS, que podem ser acompanhadas 
de forma detalhada nos boletins mensais disponíveis no Portal Saúde Digital do DataSUS/
MS (BRASIL, 2021c). A seguir, apresenta-se um resumo dos principais marcos e realizações 
do Programa Conecte SUS entre os meses de novembro de 2020 a outubro de 2021  
(Figura 6).

Figura	6 – Principais Marcos da Saúde Digital para a instituição e a implementação da ESD28 
de novembro de 2020 a outubro de 2021

Fonte: Elaboração própria. Adaptado dos Boletins do Conecte SUS de novembro de 2020 a outubro 
de 2021. 
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A partir da definição e do entendimento dos objetos de monitoramento, 
inicia-se neste capítulo uma síntese dos referenciais teóricos adotados no Plano  
de M&A da ESD28. Importante destacar que o monitoramento e a avaliação já 
eram temas em 2016, destacados pela OMS que, em conjunto com a Universidade 

John Hopkins Global Health Initiative e a Fundação das Nações Unidas, publicou um guia para 
o Monitoramento e Avaliação de Intervenção Digital (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 
Este guia tem sido adotado, até então, como um dos principais documentos de referência 
para a evolução metodológica do M&A da ESD28, apresentado no 1º Relatório de M&A da 
ESD28 em 2020.

A OMS ressalta que a partir do M&A das intervenções digitais e/ou dos projetos vinculados 
a uma estratégia digital para saúde, o uso de uma metodologia estruturada, dentro de um 
plano de M&A sistematizado e compartilhado, oferece maiores chances para que a estratégia 
de saúde digital alcance os seus objetivos.

Para facilitar a aplicação da metodologia, a OMS fornece um guia contendo uma 
introdução às abordagens e aos métodos identificados como úteis para o monitoramento do 
projeto ou implantações de intervenções digitais, com foco na qualidade e na fidelidade dos 
insumos de intervenção. Fornece também meios para a avaliação de produtos e impactos do 
projeto em uma série de eixos, desde a satisfação do usuário até as melhorias de processos, 
resultados de saúde e relação custo-eficácia, auxiliando na construção dos indicadores de 
monitoramento e na evolução do M&A da ESD28.

	 	 4.1	Atributos	de	M&A	dos	Projetos	e/ou	Intervenções	Digitais

A OMS orienta que as intervenções digitais sejam monitoradas quanto à funcionalidade, 
à estabilidade, à fidelidade e à qualidade, e avaliadas quanto à usabilidade, à eficácia, à 
efetividade, aos custos (evolução financeira e econômica) e à pesquisa de implementação 
(Figura 7). O Plano de M&A da ESD28 vem utilizando esses atributos para o acompanhamento 
dos projetos e das iniciativas em implementação do portfólio do Programa Conecte SUS.

PLANO DE 
MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DA 
SAÚDE DIGITAL

4
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Quadro	1 – Atributos de monitoramento de uma intervenção digital, segundo a OMS 
(2016)

Atributos Monitoramento Pergunta

Funcionalidade

Característica que representa o grau em 
que um produto ou  um sistema tem 

para fornecer funções que atendam às 
necessidades declaradas e implícitas, 

quando usado sob condições específicas;

Refere-se à capacidade do sistema digital de 
saúde em apoiar a intervenção desejada.

A funcionalidade também pode ser referida 
como “adequação funcional”.

O sistema funciona conforme planejado?

Estabilidade

Acompanha a probabilidade de que as 
funções de um sistema técnico não mudam 

ou falham durante o uso.

Refere-se à capacidade do sistema digital 
de saúde em permanecer funcional, sob 

o pico normal de condições previstas para 
carregamentos de dados.

O sistema opera consistentemente 
conforme o planejado?

Fidelidade
Medida para determinar se uma intervenção 
é realizada conforme pretendida ou não, na 

perspectiva técnica e do usuário.

As realidades da implementação em 
campo alteram a funcionalidade e 

estabilidade do sistema, mudando a 
intervenção do que se pretendia?

Qualidade

Medida de excelência, valor, conformidade 
com as especificações e com os requisitos, 
adequação para propósito e capacidade de 

atender ou superar às expectativas.

A qualidade de uma intervenção digital em 
saúde é vista sob as perspectivas do usuário 

e do conteúdo da intervenção.

O conteúdo e a entrega da intervenção 
são de qualidade alta o suficiente para o 

resultado pretendido?

Figura	 7 – Esquema do ciclo de vida de maturidade da intervenção, ilustrando o 
monitoramento simultâneo (azul/superior) e atividades de avaliação (vermelho/inferior) 
que ocorrem à medida que uma intervenção amadurece ao longo do tempo (da esquerda 
para a direita)

Fonte: World Health Organization, 2016 (adaptado).

A coordenação da ESD28, por meio da Cgisd/DataSUS/MS, em conjunto com os atores 
envolvidos no processo, segue as orientações internacionais para o M&A da Saúde Digital, ao 
selecionar os indicadores para o monitoramento e a avaliação desde a fase de implementação 
do Programa Conecte SUS. Uma dessas orientações é a utilização dos atributos, descritos 
no Quadro 1.

Continua
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Viabilidade
Avaliar se o sistema de saúde digital funciona 

como o pretendido em um determinado 
contexto.

-

Usabilidade

Mensurar quão íngreme é a curva de 
aprendizado antes que um usuário possa 
demonstrar o uso eficiente do sistema.

Verificar quais taxas de erro no uso do 
sistema ou em fluxos de trabalho, como 
resultado do uso (ou uso indevido) do 

sistema.

O sistema de saúde digital pode ser usado 
pelo(s) usuário(s) final(is) e se encaixa em 

seu fluxo de trabalho?

Eficácia

É quando um projeto/produto/pessoa atinge 
o objetivo ou a meta.

Busca verificar se a intervenção digital de 
saúde mudou os resultados (por exemplo, 
desempenho do trabalhador, como adesão 

às diretrizes, ou resultados de saúde do 
paciente) em um ambiente de pesquisa.

Os processos de intervenção de saúde 
digital mudaram (por exemplo, tempo 

entre o evento X e a resposta Y) no 
cenário idealizado/proposto?

Efetividade

É a capacidade de fazer uma coisa (eficácia) 
da melhor maneira possível (eficiência).

É a qualidade do que atinge seu objetivo, 
a capacidade de funcionar regularmente, 
satisfatoriamente, fazendo referência ao 

que é real e verdadeiro.

Os processos de intervenção de saúde 
digital mudaram (por exemplo, tempo 
entre o evento X e a resposta Y) em um 

cenário real?

Custos
Avalia a relação dos custos com os serviços 

prestados e se os benefícios foram 
oferecidos.

A intervenção digital de saúde reduziu 
os custos associados à prestação de 
serviços de saúde?

A intervenção de saúde digital introduziu 
custos proporcionais aos benefícios 

oferecidos?

Pesquisa	de	
implementação

Avaliar a captação, a absorção, a integração, 
a institucionalização e a sustentabilidade da 

estratégia digital, baseando-se em evidências 
em um determinado contexto, incluindo 

políticas e práticas.

Deve ser realizada após a verificação da 
eficácia e da efetividade da intervenção 

digital.

A intervenção pode ser replicada e/ou 
expandida?

Fonte: World Health Organization, 2016 (adaptado).

O Plano de M&A da ESD28 também utilizou da metodologia de M&A vinculada à 
gestão pública no Brasil, que consiste em monitorar os	objetivos,	as	metas	e	os	indicadores	
e	as	ações	orçamentárias	e	não	orçamentárias inerentes ao programa, política e/ou 
estratégia, executado na gestão pública. Como exemplo, destaca-se o Plano Plurianual 
(PPA), instituído pela Lei n.º 13.971/2019.

	 	 4.2	Monitoramento	e	Avaliação	por	Metas	e	Atributos

As práticas de M&A no âmbito da saúde pública no Brasil são utilizadas no  
acompanhamento das metas pactuadas em programas de saúde. Como exemplo, o 
Plano Nacional de Saúde (PNS), monitorado por meio do Sistema de Planejamento e  
Monitoramento do Ministério da Saúde, tem como objetivo fortalecer o monitoramento 
e a gestão do PPA e do PNS, vigentes para o setor saúde. O DataSUS participa do processo 
de M&A no MS com o envio dos dados do indicador: Número de UF conectadas à Rede 
Nacional de Dados em Saúde (RNDS) pactuado no Plano Nacional de Saúde 2020-2023, 
instrumento de gestão orientador do processo de planejamento do SUS na esfera federal 
(MS 2020), e, ainda por meio da disponibilização de dados e de informações dos projetos 
estruturantes da ESD28 para a Casa Civil da Presidência da República (CC-PR).

Usualmente, a transparência do monitoramento ocorre por meio de painéis 
de monitoramento, que apresentam indicadores e/ou métricas, sejam de natureza 
epidemiológica, operacional, de resultados ou de impactos, desagregados por municípios 
e estados, com o intuito de proporcionar maior qualidade e tempestividade das tomadas 
de decisão realizadas por diferentes instâncias de gestão. Como exemplos desses painéis 
tem-se o produzido pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, apresentados no Portal do MS (BRASIL, 2021f).

Reforça-se que um plano de monitoramento deve ser construído com objetivos 
e	 metas	 pré-estabelecidas para assegurar a interação entre o planejamento e a 
execução, permitindo a correção de desvios e a retroalimentação de todo o processo de 
planejamento das intervenções pactuadas. O plano de monitoramento é importante por 
ser sistemático e por qualificar os resultados encontrados.

Conclusão
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A Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) destaca oito 
principais considerações ao desenvolver um Sistema de M&A eficaz para iniciativas de 
segurança (DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 2011):

•	 Abordagem participativa e centrada nas pessoas para promover a apropriação e 
fortalecer a capacidade.

•	 Incentivar a estabelecer sistemas e processos internos para avaliar as atividades.
•	 Fortalecer as capacidades nacionais de coleta, monitoramento e avaliação de dados.
•	 Processo de M&A transparente e confiável, e resultados amplamente disponibilizados.
•	 Envolver avaliadores (a exemplo do TCU e seus relatórios).
•	 Alocar recursos para o processo.
•	Usar combinações de fontes de dados para resolver lacunas nos dados.
•	 Explorar a viabilidade de avaliações conjuntas.

O primeiro relatório de M&A da ESD28 foi apresentado ao CGSD na 38ª Reunião 
Ordinária, em 6 de novembro de 2020, abordando cinco pontos:

•	Os componentes do processo de M&A, que nortearam as atividades realizadas no 
período.

•	O andamento das ações estratégicas desenvolvidas no período de 2019 a 2020.
•	 Dimensões de M&A executadas no primeiro ano da ESD28.
•	 Recomendações de melhoria para o processo de M&A da Saúde Digital.
•	Os dados qualitativos e quantitativos referentes ao monitoramento dos projetos 

estruturantes que compõem o Programa Conecte SUS.

Uma das prioridades apontadas pelo Comitê foi a necessidade de se estabelecer 
mecanismos para a formalização, o fortalecimento e a consolidação dos processos de 
M&A da ESD28 (BRASIL, 2021g).

Considerando todas as melhores práticas anteriores descritas, bem como os 
apontamentos do CGSD, este segundo relatório utilizou o guia da OMS e seguiu às 
recomendações da gestão pública do Brasil para relatórios de M&A, com a sua metodologia 
descrita no próximo capítulo.
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Em continuidade para o fortalecimento do M&A da ESD28, este capítulo reflete e 
descreve a evolução na metodologia utilizada para o acompanhamento dos objetos, 
com aspectos relacionados à organização, fortalecimento e consolidação dos 
processos de M&A, tais como:

•	 Definir instâncias e ritos de M&A.
•	 Seleção, proposição e manutenção de indicadores.
•	 Aprovação dos indicadores.
•	 Extração de dados e cálculo do indicador.
•	 Interpretação do significado do indicador.
•	 Compilação e análise.
•	 Transparência dos resultados.

Dessa forma, a seguir são apresentados os conceitos e os métodos adotados, o processo 
de seleção e as fichas de qualificação dos indicadores dos projetos vinculados ao Programa 
Conecte SUS da ESD28.

5.1	Seleção	e	descrição	dos	Indicadores	M&A	da	ESD28

Para a seleção dos indicadores apresentados neste relatório, consideraram-se as 
diferenças entre o ato de monitorar e avaliar programas/intervenções (Quadro 2) e, com 
isso, os indicadores para este segundo relatório de M&A da ESD28 foram selecionados de 
acordo com três critérios:

• Ter ficha de qualificação de indicadores detalhada.
• Obter dados disponíveis para a construção do indicador a curto e médio prazo.
• Identificar se o projeto e/ou intervenção digital já estava na fase de implementação/

execução.

EVOLUÇÃO 
METODOLÓGICA 
DO M&A DA  
ESD28

5
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Quadro	2 – Diferenças básicas do ato de monitorar e de avaliar para programas/intervenções

Monitoramento Avaliação

Realizado durante ou em progresso da 
implementação.

É periódica: realizada a médio prazo, do 
final da intervenção e/ou projeto, e/ou 

política, ou em um período específico após 
o término do projeto.

Acompanha, analisa e reflete sobre o 
progresso, ou falta do progresso, em 

relação aos objetivos do projeto.

Análise aprofundada para comparar 
o planejado com a real realização, em 

relação aos objetivos do projeto.
Responde quais atividades foram 

implementadas e quais resultados foram 
alcançados.

É um adicional que responde como os 
resultados foram alcançados.

Alerta os gestores do projeto sobre 
problemas e fornece opções para ações 

corretivas.

Contribui para a construção de teorias e 
modelos para mudar; fornece aos gerentes 
de projeto estratégia e opções de política, 

e aumenta a sua responsabilidade.
Processo interno. Processo interno e/ou externo.

Fonte: Santos & Cruz (2014, adaptado).

A materialização da lista dos indicadores em monitoramento e avaliação dos projetos 
do Programa Conecte SUS pode ser visualizado no Quadro 3. Para o segundo Relatório foram 
selecionados dez indicadores e suas métricas, tanto de processo, produtos ou resultados 
vinculados aos projetos em execução. Na sequência é apresentado uma descrição dos 
indicadores por projetos estruturantes da ESD28. O detalhamento é apresentado nas “fichas 
de qualificação de indicadores” nos Apêndices.

Quadro	 3 – Indicadores utilizados para o monitoramento e a avaliação dos projetos em 
execução do Programa Conecte SUS

Projeto Prioridade Indicador Objetivo	do	indicador

Conectividade 
APS

Informatização 
dos Três Níveis de 

Atenção

1. Percentual de 
estabelecimentos 
de saúde ativos com 
adesão aos serviços de 
ativação da conexão 
via projeto com a RNP 
(Apêndice A).

Medir o avanço do processo 
de informatização dos 

serviços de saúde por meio da 
adesão à oferta de prestação 

de serviços da ativação da 
conexão às Unidades Básicas 

de Saúde.
2. Percentual de 
estabelecimentos 
de saúde ativos 
aguardando fornecedor 
para a ativação da 
conexão via projeto 
com a RNP (Apêndice 
B).

Acompanhar o status dos 
estabelecimentos de saúde 

quanto à instalação do 
provedor para ativação dos 

serviços de internet.

3. Percentual de 
Estabelecimentos 
de Saúde ativos 
aguardando futura 
chamada para a 
ativação da conexão 
via projeto com a RNP 
(Apêndice C).

Medir a demanda 
remanescente para avanço do 

processo de informatização 
dos estabelecimentos de 

saúde.

4. Percentual de 
estabelecimentos 
de saúde ativos com 
conectividade via 
projeto com a RNP 
(Apêndice D).

Medir o avanço da cobertura 
de conectividade dos 

estabelecimentos de saúde no 
escopo do projeto.

Continua
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Projeto Prioridade Indicador Objetivo	do	indicador

Informatiza 
APS

Informatização 
dos Três Níveis de 

Atenção

5. Percentual de 
eSF informatizadas 
(Apêndice E).

Medir o percentual de eSF e 
de eAP que utilizam o PEC no 
processo de trabalho e para o 

envio de dados ao MS.

RNDS
Interoperabilidade 

com Sistemas 
Externos

6. Percentual de 
cidadãos que emitiram 
documentos clínicos – 
Conecte SUS (Apêndice 
F).

Monitorar a utilização do 
Conecte SUS Cidadão e 

Profissional no que tange 
à emissão de documentos 

clínicos por parte dos usuários.
7. Percentual de 
profissionais de saúde 
utilizando o Conecte 
SUS Profissional 
(Apêndice G).

Monitorar a utilização do 
Conecte SUS Profissional a 
partir do acesso à RNDS.

8. Percentual de UBS 
credenciadas à RNDS 
(Apêndice H).

Monitorar a adesão das UBS à 
RNDS.

9. Percentual de UBS 
credenciadas à RNDS 
que estão acessando 
o Conecte SUS 
Profissional (Apêndice 
I).

Monitorar o percentual de 
estabelecimentos integrados 
à RNDS com a disponibilidade 
de informações e dados aos 

profissionais de saúde.

Gestão 
Orçamentária Governança

10. Percentual do 
orçamento financeiro 
executado por 
projetos/iniciativas/
intervenções digitais do 
Programa Conecte SUS 
(Apêndice J).

Monitorar a evolução dos 
gastos do orçamento previsto 

e executado por projetos/
iniciativas/intervenções 

digitais do Programa Conecte 
SUS da ESD28.

Fonte: Elaboração própria.

	 	 5.1.1	Projeto	Conectividade	APS

Levar internet aos estabelecimentos de saúde da APS é um dos resultados esperados 
do projeto de Conectividade. O monitoramento ocorre por meio de quatro indicadores:

O indicador 1 – Percentual de estabelecimentos de saúde ativos com adesão aos serviços 
de ativação da conexão via projeto com a RNP tem o objetivo de medir o avanço do 
processo de informatização dos serviços de saúde a partir da adesão à oferta de prestação 
de serviços da ativação da conexão aos estabelecimentos de saúde nos municípios. A 
adesão pelo gestor municipal é realizada on-line no Portal e-gestor AB (BRASIL, 2021a) 
e, nesta fase, são contemplados as eSF e eAP.

Os indicadores de processo 2 e 3 auxiliam no monitoramento e estão relacionados à 
disponibilidade de fornecedor para a realização da conexão, e aos que aguardam a liberação 
da próxima chamada por meio de edital. O indicador 4 – Percentual de estabelecimentos de 
saúde ativos com conectividade via projeto com a RNP tem como meta conectar 6.987	(100%)	
das UBS no Brasil até dezembro de 2022, por meio do Termo de Execução Descentralizada 
(TED) n.º 57/2020, entre o MS e MCom, cujo indicador é acompanhado pela equipe da 
CC-PR.

	 	 5.1.2	Informatiza	APS

Este é um dos indicadores em monitoramento por outros setores do MS e pela Casa 
Civil. Está presente no PPA (setor saúde) e pactuado no PNS. O Indicador 5 – Percentual 
de eSF informatizadas é acompanhado pela equipe de M&A da ESD28, em conjunto com 
a Saps/MS. A ficha de qualificação do indicador foi disponibilizada pela área técnica da  
Saps/MS, e foi utilizada nos demais monitoramentos realizados nos instrumentos de 
gestão do MS.

Vale ressaltar que eSF ou eAP informatizadas são aquelas que, em pelo menos uma 
das três competências anteriores à solicitação de adesão ao Programa Informatiza APS, 
enviam informações ao MS provenientes de sistema de prontuário eletrônico (BRASIL, 
2020g; BRASIL 2020e).

Conclusão



2º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL PARA O BRASIL

23

	 	 5.1.3	Rede	Nacional	de	Dados	em	Saúde

As principais aplicações em andamento da RNDS para a disseminação dos dados são: o 
Conecte SUS Cidadão e o Conecte SUS Profissional; e para integrações são: Laboratórios de 
Análises Clínicas (para resultados de exames da covid-19), Sistemas de Registro de Vacinação 
da Covid-19 por meio do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações  
(SI-PNI), sistemas próprios e Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC e-SUS APS). Cada frente é 
acompanhada por um conjunto de indicadores pelos líderes dos projetos e pelas instituições 
envolvidas no processo. A visualização (transparência) do monitoramento ocorre por meio 
do Painel de monitoramento da RNDS2, desenvolvida pelo DataSUS.

Os indicadores monitorados e avaliados estão vinculados às prioridades 6.1.1 (Promover 
a Interoperabilidade com a APS) e 6.1.2 (Promover a Interoperabilidade com Laboratórios), 
citados a seguir:

O indicador 6 – Percentual de cidadãos que emitiram documentos clínicos – Conecte SUS 
permite medir a usabilidade dos serviços ofertados pela intervenção digital (app Conecte 
SUS Cidadão e a versão web) pelos usuários cadastrados no SUS. O indicador 7 – Percentual 
de profissionais de saúde utilizando o Conecte SUS Profissional busca mensurar o uso da 
plataforma RNDS pelos profissionais de saúde ao acessar os dados dos usuários durante a 
busca de atendimento ao cidadão brasileiro, em uma das mais de 15 mil UBS distribuídas 
em todo o Brasil.

Para a efetivação da plataforma é necessário o acompanhamento dos estabelecimentos 
de saúde que solicitaram o credenciamento à plataforma nacional de interoperabilidade de 
dados em saúde. O indicador 8 – Percentual de UBS credenciadas à RNDS também permite 
gerenciar os riscos quando há adesão (interesse) dos estabelecimentos ao uso da intervenção 
disponibilizada. Enquanto o indicador 9 – Percentual de UBS credenciadas à RNDS que 
estão acessando o Conecte SUS Profissional é voltado para monitorar a usabilidade pelos 
profissionais de saúde quanto ao acesso por meio das informações disponibilizadas para as 
UBS credenciadas.

Quanto ao indicador 10 – Percentual do orçamento financeiro executado por 
projetos/iniciativas/intervenções digitais do Programa Conecte SUS, destaca-se que este 
visa monitorar os gastos planejados e executados até 2028, podendo ser desagregado 
dos projetos/iniciativas/intervenções digitais do Programa Conecte SUS.

____________________
2 Painel de uso interno. Porém, está se discutindo a sua evolução para disponibilização no Conecte SUS Gestor com 
acesso público, para que gestores municipais, estaduais e federal possam monitorar os indicadores e métricas da 
RNDS da ESD28.
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os projetos estruturantes do Programa Conecte SUS, considerando os dados do 
período de novembro	de	2020	a	outubro	de	2021.

6.1	Conectividade	das	UBS

Quanto ao Percentual de estabelecimentos de saúde ativos com adesão aos serviços 
de ativação da conexão via projeto com a RNP, cuja meta é conectar 100% das UBS ativas, 
observa-se que todas as unidades da Federação (UFs), com exceção do Distrito Federal, 
aderiram ao projeto em pelo menos 75% das UBS (Figura 8). Destacam-se nove estados (Acre, 
Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina e Tocantins) em 
que 100% das UBS aderiram ao projeto. A alta adesão de interesse ao projeto foi resultado 
de ações conjuntas do Conasems, RNP e MS com a disponibilização e divulgação do Módulo 
Conectividade na APS no e-Gestor, permitindo que os gestores municipais solicitem acesso 
à internet para as UBS. Importante destacar que tal indicador reflete a conectividade via 
RNP e, portanto, não considera UBS com outros tipos de conexão à internet por meio da 
tecnologia de fibra óptica.

Figura	 8 – Percentual de estabelecimentos de saúde com adesão aos serviços de 
Conectividade via projeto com a RNP

Fonte: Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa, 2021 (dados extraídos em 
outubro de 2021).

RESULTADOS

DOS

INDICADORES

6



2º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL PARA O BRASIL

25
Observou-se, a partir do indicador Número de estabelecimentos de saúde que estão 

ativos aguardando fornecedor para os serviços de conexão via projeto com a RNP (Figura 
10), que as UFs com maior número de estabelecimentos nessa situação são o Ceará 
(n=8), seguido por Bahia (n=5), Pará (n=4), Pernambuco (n=4) e Piauí (n=1). Essa situação 
é decorrente do processo de contratação e de instalação da conexão.

Figura	10 – Número de estabelecimentos de saúde que aguardam fornecedores para a 
ativação dos serviços de Conectividade nas UFs

Fonte: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 2021 (dados extraídos em outubro de 2021).

Quanto aos Estabelecimentos de Saúde ativos com conectividade via projeto com 
a RNP, o maior percentual está concentrado na Região Nordeste do País (Figura 9). Nas 
demais regiões destacaram-se até o momento os estados do Mato Grosso do Sul no  
Centro-Oeste, e Santa Catarina no Sul, com percentuais de adesão maiores que 75% das 
UBS com Conectividade, chegando a 100% de UBS conectadas. Atualmente, 22 estados 
estão com UBS conectadas pelo projeto (Figura 9) e quatro estão com UBS aguardando nova 
chamada por edital. O Distrito Federal já apresentava 100% UBS conectadas anteriormente 
ao início do projeto.

Figura	9 – Evolução mensal do número de estabelecimentos de saúde conectados pela RNP 
de novembro de 2020 a 20 de outubro de 2021 nas UFs

Fonte: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 2021 (dados extraídos em outubro de 2021).
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A informação sobre o indicador Número de estabelecimentos de saúde que estão ativos 
aguardando nova chamada para os serviços de conexão via projeto com a RNP auxilia os 
gestores na programação de abertura de editais. Na Figura 11 e na Tabela 1 observou-se 
um expressivo interesse pelo projeto, posto que os percentuais foram superiores a 50% de 
UBS nesta situação em 17 UFs.

Além dos que já foram conectados, o Brasil ainda tem 4.956 estabelecimentos de 
saúde considerados aptos e que aguardam nova chamada pela RNP, a maioria localizada 
nas Regiões Norte (Acre, Amapá e Rondônia), em que 100% dos estabelecimentos aderiam 
ao projeto e Nordeste, com destaque para o Maranhão, onde 78% (n=1.124) das UBS 
aguardam nova chamada. Essas regiões foram contatadas no decorrer do projeto, e a RNP 
identificou a necessidade da oferta de conexão de internet via satélite, diferente da conexão 
ofertada originalmente pelo projeto (via terrestre com uso de cabos). Desde então, o MS 
vem avaliando estratégias para contemplar a conectividade nessas regiões do Brasil.

Figura	11 – Número de estabelecimentos de saúde que aderiram ao projeto e aguardam 
nova chamada para os serviços de conexão via projeto com a RNP

 

Fonte: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 2021 (dados extraídos em outubro de 2021).

O monitoramento mensal dos dados acumulados das conexões realizadas via RNP, no 
período de novembro a outubro de 2021, pode ser analisado na Figura 12.  Houve acréscimo 
de 30,17% de UBS conectadas via internet de 2020 (n=1.187) a outubro de 2021 (n=1.700). 
O maior registro foi observado nos meses de maio (n=122) e agosto de 2021 (n=104).

A variação no mês de maio ocorreu em decorrência de uma ação realizada pela RNP, 
enviando lembretes, comunicados e fazendo contato direto com os provedores da terceira 
chamada, dando prazo até o final do mês de maio para ativação das UBS pendentes. O 
aumento em agosto foi favorecido pelo encerramento da quarta chamada para os provedores 
enviarem propostas no mês de maio, as quais foram homologadas em junho pelo DataSUS, 
e a partir do início de agosto os provedores iniciaram a ativação da internet.

Figura	12 – Número de UBS conectadas de novembro de 2020 a outubro de 2021 pelo 
Projeto Conectividade APS

Fonte: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 2021.
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projeto e ainda aguardam nova chamada para os serviços de conexão. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba são os estados com maior percentual de UBS 
conectadas pelo projeto. Por outro lado, o DF aparece com percentuais iguais a zero para todos os indicadores, pois todas as UBS do DF já estavam conectadas antes do início deste projeto.

Tabela	1 – Monitoramento da situação das unidades de saúde em relação ao Projeto Conectividade (apenas UBS conectadas via RNP), Brasil

Região Estado Percentual	de	Adesão	das	
UBS	(%)

Percentual	de	UBS	
com	Conectividade	

(%)

Percentual	de	UBS	
Aguardando	Fornecedor	

(%)

Percentual	de	UBS	
Aguardando	Nova	

Chamada	(%)

Percentual	de	UBS	não	Contactadas	
(%)

Centro-Oeste

Distrito Federal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Goiás 99,1 4,5 0,0 26,8 0,3

Mato Grosso do Sul 92,9 11,8 0,0 7,4 1,5
Mato Grosso 100,0 6,7 0,0 10,5 0,0

Nordeste

Alagoas 100,0 15,7 0,0 26,8 0,0
Bahia 96,2 11,9 0,2 31,8 1,7
Ceará 100,0 11,2 0,6 32,6 0,0

Maranhão 95,6 9,7 0,0 67,2 3,5
Paraíba 95,0 25,4 0,0 13,3 2,1

Pernambuco 98,3 20,2 0,4 19,1 0,7
Piauí 96,8 14,5 0,1 42,5 1,9

Rio Grande do Norte 98,5 16,9 0,0 29,8 0,8
Sergipe 93,9 20,5 0,0 24,9 2,9

Norte

Acre 100,0 0,0 0,0 41,0 0,0
Amazonas 100,0 1,6 0,0 52,1 0,0

Amapá 100,0 0,0 0,0 59,3 0,0
Pará 99,7 6,9 0,4 59,0 0,2

Rondônia 90,0 0,0 0,0 25,0 2,8
Roraima 100,0 7,7 0,0 20,0 0,0
Tocantins 100,0 0,0 3,1 14,1 0,0

Sudeste

Espírito Santo 95,8 2,7 0,0 15,3 0,8
Minas Gerais 96,5 2,9 0,0 10,8 0,5
Rio de Janeiro 98,5 7,2 0,0 19,2 0,4

São Paulo 86,4 7,0 0,0 8,7 2,5

Sul
Paraná 98,3 3,1 0,0 11,5 0,3

Rio Grande do Sul 82,2 11,5 0,0 8,8 4,4
Santa Catarina 100,0 26,1 0,0 2,3 0,0

Fonte: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 2021. Dados atualizados até outubro de 2021.

Nota:	Os dados acima consideram apenas as unidades que estão conectadas via RNP, sendo assim, as unidades que possuem outros tipos de conexão à internet não foram consideradas nesta tabela.
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Considerando a realidade do Brasil, cujo número de equipes é diretamente proporcional 
ao tamanho da população do território, observou-se de dezembro de 2020 a setembro de 
2021 (Figura 14) que a maior parte dessas equipes estava concentrada na Região Sudeste do 
País, em estados como São Paulo (n=8.499) e Minas Gerais (n=6.180), enquanto os menores 
números apresentavam-se na Região Norte, como pode-se observar nos estados de Roraima 
(n=151) e Amapá (n=194).

A Figura 14 mostra que houve incremento de cerca de 3% no número de equipes por UF 
desde dezembro de 2020, que à época contabilizava 52.864 equipes em todo o País e, em 
setembro de 2021, esse quantitativo era de 54.616	equipes.

Figura	14 – Número de equipes de eSF e eAP em dezembro de 2020 e setembro de 2021 
por UF

Fonte: Sisab/MS (dados extraídos em outubro de 2021).

	 	 6.2	Informatiza	APS

A meta para este indicador consiste em ampliar em 92% o total de eSF ativas no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes) até dezembro de 2023 para o Brasil. Metas 
intermediárias também foram pactuadas para os anos de 2020 a 2023:

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3
M e t a s 7 5 % 8 5 % 9 0 % 9 2 %

O acompanhamento mensal mostra que o percentual de equipes informatizadas no 
Brasil vem aumentando a cada mês (Figura 13). Em janeiro, o índice era de 67,1% e em 
setembro de 2021 estava em 72,9%. O não alcance da meta nos meses analisados em 
2021 pode ser atribuído à situação epidemiológica de covid-19 desde fevereiro de 2020. 
Importante considerar que os dados podem sofrer alteração em decorrência do tempo 
entre a coleta e o registro nos sistemas de informação (até quatro meses).

Figura	13 – Acompanhamento mensal do percentual de eSF e eAP informatizadas no Brasil 
em 2021

Fonte: Saps/MS.
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mesmo os que estão com percentuais inferiores a 50,0%, apresentaram um leve aumento no  
percentual de equipes informatizadas, com variação de 6,2% a 3,8% no período.

Sete estados conseguiram atingir percentual superior a 85,0% de informatização, a saber: 
Mato Grosso (89,9%), Paraná (91,6%), Rio Grande do Sul (92,3%), Tocantins (93,8%), Mato 
Grosso do Sul (96,3%), Santa Catarina (96,8%) e Distrito Federal (98,4%) (Figura 16).

O não alcance da meta pactuada no PPA em algumas UFs pode ser explicado a partir dos 
dados de outros indicadores apresentados, como os da expansão da Conectividade via RNP, 
que retratam o processo de conectividade das UBS nos municípios por meio dos indicadores 
de status.

Figura	16 – Evolução do percentual de eSF informatizadas por UF de janeiro a setembro de 
2021

Fonte: Sisab/MS (Dados extraídos em outubro de 2021).

O monitoramento por UF ilustra a diversidade de características do território brasileiro, 
observada na Figura 17. Nota-se o avanço da informatização nos estados da Região  
Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País, e a necessidade de se avançar também na Região Norte 
e em um dos estados do Nordeste, que apresentaram percentual inferior a 24,9%.

Os dados monitorados mensalmente permitem verificar a evolução da informatização 
das equipes nas UFs. De novembro a dezembro de 2020, 11 estados (Tocantins, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás) alcançaram valores percentuais de informatização 
igual ou superior a 75,0% chegando a 98,0% de equipes informatizadas.

No mesmo período, sete estados atingiram menos de 50,0% de suas equipes 
informatizadas (Figura 15), como é o caso do Amapá (1%), Maranhão (16,1%), Pará (20,4%), 
Sergipe (40,8%), Roraima (43,2%), Acre (44,3%) e Alagoas (44,7%).

Figura	15 – Evolução do percentual de eSF informatizadas por UF em novembro e dezembro 
de 2020

Fonte: SISAB/MS (dados extraídos em outubro de 2021).

A análise do indicador nos meses de janeiro a setembro de 2021 para as UFs é  
apresentada na Figura 16. Nesse período, o número de UF com menos de 50,0% das equipes 
informatizadas diminuiu de sete para quatro, permanecendo nesse patamar estados da 
Região Norte (Acre, Amapá e Pará) e um da Região Nordeste (Maranhão), enquanto os 
estados de Alagoas, Roraima e Sergipe estão com percentuais entre 53,3% e 57,0% de 
UBS informatizadas. Porém, ao analisar os estados individualmente, observou-se que 
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Figura	17 – Percentual de equipes de eSF e eAP informatizadas por UF

 

Fonte: Sisab/MS (Dados extraídos em outubro de 2021).

É importante destacar que a iniciativa de informatizar as equipes da APS deve partir do 
gestor municipal, entendendo que o uso do prontuário eletrônico3 traz grandes benefícios 

para os gestores das três esferas, para os profissionais de saúde e para os cidadãos. Apesar 
de os percentuais da informatização estarem aquém do esperado, pode-se inferir que tal 
resultados foi muito influenciado pela pandemia de covid-19, mas pode-se considerar 
que estão apresentando uma evolução gradual.

Cabe ainda lembrar que o Informatiza APS é o programa responsável por fazer o 
repasse de recursos financeiros, influenciando no aumento progressivo da informatização 
do País.

	 	 6.3	Rede	Nacional	de	Dados	em	Saúde	–	RNDS

Algumas das métricas da RNDS são acompanhados pelo MS conforme apresentação 
no Capítulo 4 deste relatório. Nesta seção será apresentado o indicador percentual de UBS 
credenciadas à RNDS. Os resultados dos demais indicadores estão sendo sistematizados 
e estarão em breve no painel administrativo da RNDS que está em desenvolvimento 
e, consequentemente, os dados serão apresentados no próximo Relatório de M&A da 
ESD28.

Considerando a avanço da informatização eSF no Brasil, o Distrito Federal  
destaca-se por apresentar o maior percentual (≥52,7%) de UBS já credenciadas à RNDS, 
seguido de Alagoas com 38,9%. As demais UFs (n=14) não ultrapassaram a marca de 
24,9% de suas UBS informatizadas com integração à RNDS. Outros 11 estados ainda não 
têm UBS integradas à RNDS (Figura 18).

Os atuais percentuais refletem as ações de integração das UBS à RNDS iniciadas 
recentemente (julho de 2021), a partir do lançamento do Conecte SUS Profissional, bem 
como ações para a expansão de todo o programa. Para o ano de 2022 já estão previstas 
cinco oficinas regionais para promover adesão dos municípios/estados à RNDS e uso do 
Conecte SUS Profissional. Nesta nova fase, além da disponibilização de novos documentos 
clínicos, pretende-se estabelecer o fluxo de integração para UBS que utilizam prontuários 
de sistemas próprios.

____________________
3  Repositório de informações mantidas de forma eletrônica, compreendendo as informações de saúde, clínicas e 
administrativas, originadas das ações das diversas categorias profissionais que compõem a APS, ao longo da vida 
de um indivíduo (Portaria n.º 2.983/2019).
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Figura	18 – Percentual de UBS Credenciadas à RNDS

Fonte: Saps/MS (Dados competência de setembro de 2021 e extraídos em outubro de 2021).
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O monitoramento dos recursos financeiros utilizados nos projetos do Programa Conecte SUS é realizado 
quinzenalmente, com envio regular para a CC-PR e com informações referentes até o dia 15 de cada mês. 
Ressalta-se que as metas de cada projeto também são monitoradas, confrontando com o orçamentário 
previsto e o executado.

A Tabela 2 apresenta a situação orçamentária dos projetos até outubro de 2021, bem como a previsão orçamentária 
até o final de 2021. O percentual utilizado dos recursos apresentou variação de 18,0% a 39,4% em relação ao total 
previsto por projeto.

Tabela 2 – Detalhamento do orçamento e gastos por projetos estruturantes do Programa Conecte SUS da ESD28

Projeto Valor	do	Projeto Executado	em	
2020 Executado	2021

%	Executado

2020-2021
Prazo	do	
projeto

Ação	
orçamentária

Conectividade 
APS

R$ 

53.000.000,00
R$ 

20.900.000,00 - 39,4 2020-2022

Contrato de 
gestão com 

organizações 
sociais (212H) 

e Previsão 
Orçamentária (PO) 

– PO005 e P008

Informatiza 
APS

R$ 
2.695.926.699,85

R$ 
478.058.900,00 R$ 

412.138.775,00
33,0 2020-2023

Piso de AB em 
Saúde (219A) e PO 

– P000

RNDS
R$ 

46.720.138,33
 R$ 

4.170.832,18 R$ 4.183.413,35 18,0 2020-2028

Tecnologia de 
Informação e 

Comunicação para 
a Saúde (20YN) e 

PO5021

Fonte: Elaboração própria. Dados consolidados até outubro de 2021.

ORÇAMENTOS

E CUSTOS

7
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Desde o início do programa Conecte SUS, várias ações e iniciativas estão sendo 
intensificadas para o alcance dos objetivos da ESD28. Concretizar a RNDS como 
a plataforma digital de inovação, informação e serviços de saúde para todo o 
Brasil, é um grande desafio para a gestão pública, com muitos desafios técnicos 

e processuais para a sua execução. Entretanto, mesmo em suas fases iniciais, já está 
proporcionando benefícios aos usuários, cidadãos, pacientes, comunidades, gestores, 
profissionais e organizações de saúde de todo o País.

Um projeto desta magnitude e complexidade precisa de um acompanhamento contínuo, 
com uma forte metodologia de M&A, essencial para que os gestores de saúde, os usuários e os  
profissionais acompanhem rotineiramente os progressos da ESD28. Um M&A transparente 
e sistêmico permite também ajustes e melhorias contínuas nos projetos estruturantes do 
Programa Conecte SUS.

Como pôde-se observar nos Capítulos 4 e 7, os resultados apresentam uma evolução do 
Programa Conecte SUS no período de novembro 2020 a outubro de 2021, a partir do esforço 
coletivo do MS, dos estados e dos municípios, bem como de outros ministérios e órgãos 
colegiados. Essa evolução foi intensificada em decorrência da pandemia de covid-19. Este 
cenário de emergência pública acelerou o amadurecimento tecnológico e utilização real da 
RNDS como repositório central das informações sobre exames laboratoriais e vacinação, 
com acompanhamento preciso e em tempo real, viabilizando assim as ações de controle e 
de monitoramento pelos gestores de saúde para o enfrentamento da pandemia. Esse avanço 
pode ser claramente visualizado por meio dos serviços ofertados pelo Conecte SUS, tal como 
o Certificado Nacional de Vacinação para Covid-19.

Além dos avanços tecnológicos e a disponibilização dos serviços do Programa Conecte 
SUS, a governança da ESD28, por meio dos seus comitês e, em especial, a forte contribuição 
do CGSD, permitiu que os esforços fossem concentrados em prol da realização dos objetivos 
das sete prioridades da ESD28, mantendo também alinhados o governo federal, os estados 
e os municípios, bem como as agências reguladoras.

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

8
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Especificamente sobre o processo de M&A, objeto deste relatório, há certamente 
desafios para o seu aprimoramento, especialmente no tocante à seleção e à divulgação de 
novos indicadores à medida que avança a implementação das iniciativas, dos projetos e 
das ações do Programa Conecte SUS. Outro desafio é a necessidade de um monitoramento 
dinâmico que permita a transparência dos resultados de forma interativa, por meio de um 
painel on-line que permita o acesso do cidadão que deseja acompanhar a evolução da 
Saúde Digital no Brasil.

Para o ano de 2022, espera-se evoluir com a interoperabilidade da RNDS com outros 
sistemas de informação, tanto públicos como privados, viabilizando a continuidade do 
cuidado em todo o sistema de saúde no Brasil. Além disso, conjuntos adicionais de dados 
permitirão uma visão mais completa da saúde do paciente, gerando também uma massa 
de dados que poderá contribuir diretamente para estudos de base populacional e para 

a elaboração de políticas públicas. De maneira complementar e de forma a alcançar 
as metas e os objetivos do Programa Conecte SUS, várias outras ações estão sendo 
planejadas para as sete prioridades da ESD28, entre elas a realização de um Fórum de 
Ampla Participação visando envolver todos aqueles que podem contribuir e acompanhar 
a evolução da ESD28 no Brasil.

Finalmente, deve-se destacar que M&A é algo a ser realizado e aperfeiçoado 
frequentemente, sendo um instrumento público para acompanhar um projeto de Estado, 
como a ESD28. Além disso, é instrumento valioso para a definição de políticas públicas, 
nas diferentes esferas que compõem o SUS, numa área tão importante quanto é a Saúde 
Digital.
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Apêndices

Apêndice	A – Metadados do indicador 1 – Percentual de estabelecimentos de saúde ativos com adesão aos serviços de ativação da conexão via RNP

Campos	 Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28/Programa Conecte SUS

Prioridade – Informatização dos Três Níveis de Atenção

Subprioridade – Informatização dos Estabelecimentos de Saúde do País
Nome	do	Indicador Percentual	de	estabelecimentos	de	saúde	ativos	aguardando	fornecedor	para	a	ativação	da	conexão	via	projeto	com	a	RNP
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Medir o avanço do processo de informatização dos serviços de saúde a partir da adesão à oferta de prestação de serviços da ativação da conexão às 
Unidades de Saúde.

Classificação	do	indicador Processo (durante), pois traduz o esforço empreendido na obtenção dos resultados, ou seja, mede o nível de utilização dos insumos alocados.
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, região e Brasil.

Método	de	Cálculo Numerador:  Somatório do número de estabelecimentos ativos e escopo do projeto.

 –  Menos:

1. os estabelecimentos conectados anteriormente ao projeto do RNP;

2. as unidades desativadas no período analisado;

3. os estabelecimentos sem contato.

Denominador: Número de estabelecimentos de saúde cadastrados no ano de análise no escopo do projeto.

   – Menos: 

1. o total de estabelecimentos com conexões antes do início do projeto;

2. as unidades de estabelecimentos de saúde desativadas no período da análise;

3. as unidades que manifestaram não ter interesse. 

Fator	de	multiplicação: 100.
Fonte	de	Dados	 – RNP do MCTI. 

– Saps/MS.
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Campos	 Descrição	do	Campo
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização

Mensal – Monitoramento
Parâmetro/Linha	de	Base 7.0507.413 unidades sem serviços de conectividade em 2020.

Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

100% (6.987) de adesão das unidades de saúde ativas sem serviços de conectividade ao projeto com a RNP no período analisado.

Intepretação	do	Resultado Quanto maior o percentual de unidades de estabelecimentos com adesão ao projeto de Conectividade via RNP, maior o alcance do projeto às 
unidades de saúde do SUS em áreas com carência digital no território nacional. 

Polaridade Quanto maior o percentual, melhor é o desempenho das ações vinculadas para a implementação dos serviços de conexão à internet no território 
brasileiro. 

Limitações	do	Indicador Não mede a usabilidade dos sistemas de informações pós-implantação da conexão à internet.

Influenciado pelo quantitativo de unidades de saúde cadastradas e desabilitadas no período analisado.
Proposto	por  Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder do Projeto – Coordenação-Geral de infraestrutura – Cgie/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.

Conclusão
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Apêndice B – Metadados do indicador 2 – Percentual de estabelecimentos de saúde ativos aguardando fornecedor para a ativação da conexão via RNP

Campos	 Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28/Programa Conecte SUS

Prioridade – Informatização dos Três Níveis de Atenção

Subprioridade – Informatização de estabelecimentos de saúde do País
Nome	do	Indicador Percentual	de	estabelecimentos	de	saúde	ativos	aguardando	fornecedor	para	a	ativação	da	conexão	via	projeto	com	a	RNP
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Acompanhar o status das unidades de saúde quanto à instalação do provedor para ativação dos serviços de internet.

Classificação	do	Indicador Processo (durante), pois traduz o esforço empreendido na obtenção dos resultados, ou seja, mede o nível de utilização dos insumos alocados.
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

 Unidades de saúde, município, estado, região e Brasil.

Método	de	Cálculo Numerador: Somatório do número de estabelecimentos ativos contemplados no edital que aguardam a ativação da conexão.

 – Menos:

1. as unidades desativadas no período analisado;

2. as unidades desconectadas.

Denominador: Número de estabelecimentos de saúde previstos no edital.

– Menos: 

1. as unidades que não receberam proposta;

2. as unidades desativadas no período analisado;

3. as unidades desconectadas.

 Fator	de	multiplicação: 100.
Fonte	de	Dados	 – RNP do MCTI; 

– Saps/MS.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base 7.0507.413 unidades de saúde sem serviços de conectividade em 2020.

Continua
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Campos	 Descrição	do	Campo
Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

0% de adesão das unidades de saúde ativas sem serviços de conectividade ao projeto com a RNP no período analisado. 

Intepretação	do	Resultado Quanto menor o percentual de unidades de saúde aguardando conexão via RNP, maior o alcance do projeto às unidades de saúde do SUS em áreas 
com carência digital no território nacional. 

Polaridade Quanto menor o percentual, melhor é o desempenho das ações vinculadas para a implementação dos serviços de conexão à internet no território 
brasileiro. 

Limitações	do	Indicador Não mede a usabilidade dos sistemas de informações pós-implantação da conexão à internet.

Influenciado pelo quantitativo de unidades de saúde cadastradas e desabilitadas no período analisado.
Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder do Projeto – Coordenação-Geral de infraestrutura — Cgie/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.

Conclusão
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Apêndice C – Metadados do indicador 3 – Percentual de estabelecimentos de saúde ativos aguardando a futura chamada para a ativação da conexão via RNP

Campos	 Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28/Programa Conecte SUS

Prioridade – Informatização dos Três Níveis de Atenção

Subprioridade – Informatização de estabelecimentos de saúde do País
Nome	do	Indicador Percentual	de	Estabelecimentos	de	Saúde	ativos	aguardando	futura	chamada	para	a	ativação	da	conexão	via	projeto	com	a	RNP	
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Medir a demanda remanescente para avanço do processo de informatização das unidades de saúde.

Classificação	do	Indicador Processo (durante), pois traduz o esforço empreendido na obtenção dos resultados, ou seja, mede o nível de utilização dos insumos alocados.
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, região e Brasil.

Método	de	Cálculo Numerador:  Somatório do número de estabelecimentos de saúde ativos que aguardam chamada futura para ativação. 

 –  Menos:

1. os estabelecimentos conectados anteriormente ao projeto do RNP;

2. as unidades desativadas no período analisado;

3. os estabelecimentos sem contato.

Denominador: Número de estabelecimentos de saúde cadastrados e ativos no escopo do projeto 

   – Menos: 

1.  do total de estabelecimentos com conexões antes do início do projeto;

2.  as unidades de estabelecimentos de Saúde desativadas no período da análise. 

3. as unidades de estabelecimentos de Saúde que manifestaram não possuir interesse.

Fator	de	multiplicação: 100.
Fonte	de	Dados	 – RNP/MCTI. 

– Saps/MS.

Conclusão

Continua
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Campos	 Descrição	do	Campo
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base 7.0507.413 unidades de saúde sem serviços de Conectividade em 2020 no Brasil.
Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

50% de adesão das unidades de saúde ativas sem serviços de conectividade ao projeto com a RNP no período analisado. 

Intepretação	do	Resultado Quanto menor o percentual de unidades de saúde aguardando futura chamada, maior o avanço do projeto no território para as unidades inseridas no 
escopo. 

Polaridade Quanto menor o percentual, melhor é o desempenho das ações vinculadas para a implementação dos serviços de conexão à internet no território 
brasileiro. 

Limitações	do	Indicador Não mede a usabilidade dos sistemas de informações pós-implantação da conexão à internet.

Influenciado pelo quantitativo de unidades de saúde cadastradas e desabilitadas no período analisado.
Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder do Projeto – Coordenação-Geral de infraestrutura- Cgie/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.

Conclusão
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Apêndice	D – Metadados do indicador 4 – Quantitativo de estabelecimentos de saúde Ativos com Conectividade via RNP

Campos	 Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28/Programa Conecte SUS

Prioridade – Informatização dos Três Níveis de Atenção

Subprioridade  –  Informatização de Estabelecimentos de Saúde do País
Nome	do	Indicador Percentual	de	estabelecimentos	de	saúde	ativos	com	conectividade	via	projeto	com	a	RNP
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Medir a cobertura do avanço de conectividade dos estabelecimentos de saúde no escopo do projeto.

Classificação	do	Indicador Resultado.
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Unidades de saúde, município, estado, região e Brasil.

Método	de	Cálculo Numerador – Somatório do número de estabelecimentos ativos conectados no período.

Denominador: Número de estabelecimentos de Saúde cadastrados e ativas no escopo do projeto. 

–  Menos: 

1. o total de estabelecimentos com conexões antes do início do projeto;

2. as unidades de estabelecimentos de Saúde desativadas no período da análise. 

3. as unidades de estabelecimentos de Saúde que manifestaram não possuir interesse.
Fonte	de	Dados	 – RNP/MCTI. 

– Saps/MS.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base A partir de levantamento, identificaram-se 16 mil unidades de APS não conectadas. Este quantitativo foi o resultado de diagnóstico prévio realizado 

pela área técnica do MS a partir dos critérios: 

– Unidades de saúde ativas.

– Unidades de saúde sem o envio de informações do e-SUS/AB ao MS, provenientes de sistema de prontuário eletrônico, em pelo menos uma das três 
competências anteriores à solicitação de adesão.

Continua
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Campos	 Descrição	do	Campo
Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

6.987 (100%) das unidades de saúde ativas conectadas pelo projeto – em 18 de outubro de 2021.

Meta acompanhada pela Casa Civil.

Intepretação	do	Resultado Quanto maior a cobertura de unidades de saúde com conexão via RNP, maior a eficácia do projeto no território nacional.

Polaridade Quanto maior, melhor.
Limitações	do	Indicador Não mede a usabilidade dos sistemas de informações pós-implantação da conexão à internet.

Influenciado pelo quantitativo de unidades de saúde cadastradas e desabilitadas no período analisado.
Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder do Projeto – Coordenação-Geral de infraestrutura – Cgie/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.

Conclusão
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Apêndice	E – Metadados do indicador 5 – Percentual de eSF informatizadas

Campos	 Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28/Programa Conecte SUS

Prioridade – Informatização dos Três Níveis de Atenção
Nome	do	Indicador Percentual	de	eSF	informatizadas
Objetivo	do	Indicador Mede o percentual de eSF e de eAP que utilizam o prontuário eletrônico no processo de trabalho e para o envio de dados ao MS. 
Classificação	do	Indicador Processo (durante), pois traduz o esforço empreendido na obtenção dos resultados, ou seja, mede o nível de utilização dos insumos alocados.
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, região e Brasil.

Método	de	Cálculo Numerador: Soma da quantidade de eSF e eAP que enviaram os dados via prontuário eletrônico em pelo menos uma das três últimas competências.

Denominador: quantidade total de eSF e de eAP ativas no Cnes.

Fator	de	multiplicação: 100.

Detalhamento:

Numerador: eSF e de eAP alocadas em unidades de APS (tipo 1, 2, 15, 32 e 40) regularmente cadastradas no Cnes, que enviaram dados de prontuário 
eletrônico ao SISAB em pelo menos uma das três últimas competências.

Denominador: eSF e eAP alocadas em unidades de APS (tipo 1, 2, 15, 32 e 40) regularmente cadastradas no Cnes, que enviaram dados ao Sisab.
Fonte	de	Dados	 Sisab.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Mensal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base 57% em dezembro de 2019.

Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

75% em 2020; 85% em 2021; 90% em 2022; e 92% em 2023.

Intepretação	do	Resultado Quanto maior a informatização, melhor será a qualidade dos dados que são utilizados para subsidiar a gestão municipal, e mais profissionais de saúde 
terão acesso aos benefícios do prontuário eletrônico no processo de trabalho, como o acesso da RNDS no caso de utilização do PEC, além de maior 
segurança ao paciente.

Polaridade Quanto maior o percentual, melhor. 
Limitações	do	Indicador Equipes que não estejam ativas na competência ou que não enviaram dados ao Sisab serão contabilizadas no indicador. Equipes alocadas em UBS que 

não são da APS também não serão contabilizadas.
Continua
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Campos	 Descrição	do	Campo
Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder do Projeto – Desf/Saps/MS. 
Observações	

Variáveis	de	Cálculo

Equipes informatizadas= eSF em uso de prontuário eletrônico para registro da assistência realizada à população. Equipes ativas= eSF que estejam 
cadastradas e válidas na vigência de captação.

Fonte: Elaboração própria.

Conclusão
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Apêndice	F – Metadados do indicador 6 – Percentual de cidadãos que emitiram documentos clínicos – Conecte SUS

Campos	Mínimos Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28 – Programa Conecte SUS, RNDS
Nome	do	Indicador Percentual de cidadãos que emitiram documentos clínicos – Conecte SUS
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Monitorar a utilização do Conecte SUS Cidadão e Profissional no que tange à emissão de documentos clínicos por parte dos usuários. 

Classificação	do	Indicador Produto/impacto.
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, macrorregião, região de saúde e Brasil, período, grupo prioritário, sexo, faixa etária e por documento clínico (Certificado Covid-19, 
Carteira de Vacinação, Exames PCR Covid-19), por sistema integrador, por plataforma (cidadão/profissional).

Método	de	Cálculo Numerador: Somatório do número de cidadãos que emitiram documentos clínicos a partir do Conecte SUS Cidadão e Profissional.

Denominador: Número total de cidadãos.

 Fator	de	multiplicação: 100.
Detalhamento	do	Cálculo Para esse indicador serão considerados, no momento, os documentos clínicos: Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, Carteira Nacional de 

Vacinação Digital e Resultados de Exames Covid-19 (PCR).
Fonte	de	Dados	 – RNDS.

– DataSUS/MS.

– IBGE.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base Não há.

Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

Ao término de 2025, ter 25% da população brasileira atendida.

Intepretação	do	Resultado Quanto maior o percentual de UBS credenciadas à RNDS utilizando o Conecte SUS Profissional, melhor. 

Polaridade Quanto maior o percentual de documentos clínicos emitidos, melhor a adesão, sustentação e uso do Conecte SUS Cidadão e Profissional.

Limitações	do	indicador Não mede a funcionalidade do aplicativo.

Influenciado pela disponibilidade de internet (conexão) no território do usuário.
Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder de Projeto-Cgisd/DataSUS/SE/MS.
Observações Mensurar público-alvo mais específico, à medida que o projeto evolui, podendo ser utilizado para população específicas: ex. – vacinados, doenças 

metabólicas, crianças.

Fonte:	Elaboração própria (2021).
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Apêndice	G	– Metadados do indicador 7 – Porcentagem de acesso ao Conecte SUS Profissional por profissionais credenciados, por mês de competência

Campos	Mínimos Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28 – Programa Conecte SUS, RNDS

Nome	do	Indicador Percentual de profissionais de saúde utilizando o Conecte SUS Profissional
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Monitorar a utilização do Conecte SUS Profissional a partir do acesso à RNDS.

Classificação	do	Indicador Processo. 
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, macrorregião, região de saúde e Brasil, tipo do profissional (conselho), por sistema integrador e período.

Método	de	Cálculo Numerador:  Somatório do número de profissionais de saúde que já estão utilizando o Conecte SUS Profissional.

Denominador: Número profissionais de saúde aptos a utilizar o Conecte SUS Profissional.

Fator	de	multiplicação: 100.
Detalhamento	do	Cálculo Será considerado profissional de saúde utilizando o Conecte SUS Profissional o técnico que acessou pelo menos uma vez o sistema, em determinado 

período. A informação dos profissionais aptos poderá ser extraída a partir das UBS credenciadas à RNDS.
Fonte	de	Dados	 – RNDS.

– DataSUS/MS.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base Não há para esse indicador.
Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

Pelo menos 50% de adesão dos profissionais credenciados (vinculados à UBS) acessando a RNDS e utilizando o Conecte SUS Profissional.

Intepretação	do	Resultado A utilização do Conecte SUS Profissional por parte dos profissionais de saúde é de extrema relevância para atuar com maior qualidade na linha de 
cuidado do paciente. A adesão de profissionais com acesso aos dados clínicos será fundamental para o atendimento e melhor tomada de decisão no 
cuidado ao cidadão. À medida que as UBS estejam aptas a utilizar o Conecte SUS Profissional, espera-se que mais profissionais se apropriem do uso 
dessa aplicação.

Polaridade Quanto maior o percentual de profissionais de saúde acessando o Conecte SUS Profissional (via RNDS), melhor a representatividade de adesão da 
política. 

Limitações	do	Indicador O indicador não consegue aferir, de forma qualitativa, aspectos relacionados ao acesso das UBS ao Conecte SUS Profissional – Periodicidade/Tempo de 
uso.

Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder de Projeto-Cgisd/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice	H – Metadados do indicador 8 – Percentual de UBS credenciadas à RNDS

Campos	Mínimos Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28 – Programa Conecte SUS, RNDS
Nome	do	Indicador Percentual de UBS credenciadas à RNDS 
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Monitorar a adesão das UBS à RNDS.

Classificação	do	Indicador Processo. 
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, macrorregião, região de saúde e Brasil, período, forma de implementação (centralizada/não centralizada), por sistema integrador.

Método	de	Cálculo Numerador: Somatório do número de UBS credenciadas à RNDS.

Denominador: Número de UBS que estão informatizadas.

Fator	de	multiplicação: 100.
Detalhamento	do	Cálculo Será considerada UBS credenciadas aquelas que realizaram a integração à RNDS, seja pelo credenciamento centralizado ou de cada UBS, e estão aptas 

a utilizar o Conecte SUS Profissional. Já o dado amostral será o número total de UBS informatizadas.
Fonte	de	Dados	 – RNDS.

– DataSUS/MS.

– Saps/MS.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base Em set./2021 – 5% das UBS credenciadas à RNDS estavam utilizando o Conecte SUS Profissional.

Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

Pelo menos 50% das UBS informatizadas estejam credenciadas à RNDS até 2028.

Intepretação	do	Resultado Percentual de UBS credenciadas à RNDS. 

Polaridade Quanto maior o percentual de UBS com o status de informatizadas e credenciadas à RNDS, melhor será o desempenho da utilização da RNDS e da 
Expansão do Programa Conecte SUS.

Limitações	do	indicador No momento, o dado ainda não está estruturado para consulta rápida. O repasse dessa informação é feito mensalmente pela Coordenadoria de 
Inovação, Projetos e Processo (Coinp).

Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder de Projeto-Cgisd/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.
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Apêndice	I	– Metadados do indicador 9 – Percentual de UBS credenciadas à RNDS que estão acessando o Conecte SUS Profissional

Campos	Mínimos Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28 – Programa Conecte SUS, RNDS
Nome	do	Indicador Percentual de UBS credenciadas à RNDS que estão acessando o Conecte SUS Profissional
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Monitorar o percentual de UBS integradas à RNDS com disponibilidade de informações e dados aos profissionais de saúde.

Classificação	do	Indicador Processo. 
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Município, estado, macrorregião, região de saúde e Brasil, forma de implementação (centralizada/não centralizada), por sistema integrador.

Método	de	Cálculo Numerador:  Somatório do número de UBS credenciadas à RNDS e que já estão utilizando o Conecte SUS Profissional.

Denominador: Número de UBS que já estão credenciadas à RNDS e aptas para a utilização do Conecte SUS Profissional.

 Fator	de	multiplicação: 100.
Detalhamento	do	Cálculo Será considerada UBS credenciadas aquelas que já realizaram a integração à RNDS, seja pelo credenciamento centralizado ou de cada UBS, e estão 

aptas a utilizar o Conecte SUS Profissional. Será considerada UBS utilizando o Conecte SUS Profissional aquelas em que pelo menos um acesso com 
sucesso foi realizado por profissional de saúde autorizado.

Fonte	de	Dados	 – RNDS.

– DataSUS/MS.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base Em set./2021, 5% das UBS credenciadas à RNDS estavam utilizando o Conecte SUS Profissional.

Meta	do	Indicador	ou	da	
Intervenção	e/ou	Política	e/ou	
Programa

50% de adesão das UBS credenciadas à RNDS utilizando o Conecte SUS Profissional.

Intepretação	do	Resultado Quanto maior o percentual de UBS credenciadas à RNDS utilizando o Conecte SUS Profissional, melhor.

Polaridade Quanto maior o percentual de UBS credenciadas à RNDS utilizando o Conecte SUS Profissional, melhor será o desempenho e Expansão do Programa 
Conecte SUS. 

Limitações	do	Indicador O indicador não consegue aferir, de forma qualitativa, aspectos relacionados ao acesso das UBS ao Conecte SUS Profissional – Periodicidade/Tempo de 
uso. 

Proposto	por Cgisd/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder de Projeto-Cgisd/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.
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Apêndice J – Metadados do indicador 10 – Percentual de orçamento financeiro executado por projetos/iniciativas/intervenções digitais do Programa Conecte SUS da ESD28

Campos	Mínimos Descrição	do	Campo
Intervenção	Digital/Política	 ESD28 
Nome	do	Indicador Percentual do orçamento financeiro executado por projetos/iniciativas/intervenções digitais do Programa Conecte SUS
Descrição/Definição/

Objetivo	do	Indicador

Monitorar a evolução dos gastos do orçamento previsto e o executado por projetos/iniciativas/intervenções digitais do Programa Conecte SUS da 
ESD28. 

Classificação	do	Indicador Processo. 
Estratificação/Desagregação	ou	
Agregação

Projetos/iniciativas/intervenções digitais do Programa Conecte SUS da ESD28 previstos no Portfólio de Projetos.

Método	de	Cálculo Numerador:  Total do orçamento executado no período analisado. 

Denominador: Total do orçamento previsto dos projetos em execução no período analisado.

Fator	de	multiplicação: 100.
Detalhamento	do	Cálculo Serão considerados valores das fontes vinculadas à ESD28 (Proadi-SUS, Lei Orçamentária Anual −LOA) e outras fontes destinadas no período).
Fonte	de	Dados DataSUS/MS.
Periodicidade	de	Atualização	e/
ou	Monitoramento

Quinzenal – Atualização.

Mensal – Monitoramento.
Parâmetro/Linha	de	Base Orçamento executado em 2020: R$ 853.602.084,36.

Meta	do	Indicador	ou	da	Inter-
venção	e/ou	Política	e/ou	Pro-
grama

100% de execução do previsto para o ano.

Intepretação	do	Resultado Mede o percentual de recursos executados em relação ao previsto para o alcance da visão da ESD28.

Pode ser influenciado pelas características do território das iniciativas/intervenções digitais em implementação.
Polaridade Não ultrapassar 100%.

Limitações	do	Indicador O indicador não se destina a mensurar a efetividade ou a eficácia.
Proposto	por CgisdD/DataSUS/SE/MS com apoio do Haoc (Proadi-SUS).
Validado	por Líder de Projeto-Cgisd/DataSUS/SE/MS.

Fonte: Elaboração própria.
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