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Este documento, apreciado e aprovado na 38ª Reunião Ordinária do CGESD, em 6 de novembro de 2020, 
apresenta o primeiro relatório de monitoramento e avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 
2020-2028 (ESD28) (BRASIL, 2020a). O relatório tem o objetivo de identificar e propor os recursos orga-

nizacionais e operacionais para que este instrumento-chave de Monitoramento e Avaliação de Saúde Digital 
tenha periodicidade semestral e cumpra os propósitos definidos na ESD28.

O Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital 2019-2023 (PAM&A 19/23) 
(BRASIL, 2020a) para o Brasil, aprovado em dezembro de 2019 na 34ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor 
da Estratégia de Saúde Digital (CGESD) e pactuado por Ad Referendum na Comissão Intergestores Triparti-
te (CIT), em 30 de março de 2020, estabeleceu tanto a necessidade de processos sistemáticos e periódicos 
de monitoramento e avaliação das ações relacionadas à Estratégia de Saúde Digital como a necessidade 
de revisão do PAM&A 19/23 para consolidar as iniciativas existentes e expandir a visão e as ações da Es-
tratégia de Saúde Digital, tanto em escopo funcional como em alcance temporal. As expectativas de Saúde 
Digital para a futura revisão e expansão do PAM&A 19/23 resultaram na Estratégia de Saúde Digital para o 
Brasil para 2028 (ESD28), documento pactuado na 6ª Reunião Ordinária da CIT, em 27 de agosto de 2020, e 
aprovado pelo CGESD na 37ª Reunião Ordinária, em 28 de agosto de 2020, que apresenta a Visão de Saúde 
Digital, o Plano de Ação e as prioridades para alcançá-lo e o Plano de Monitoramento e Avaliação necessário 
para manter as ações alinhadas às necessidades da ESD28. 

Para manter consistência com a ESD28, este relatório de avaliação está organizado de acordo com as 
prioridades que compõem a estratégia e cobre todas as ações já iniciadas. Ao final deste documento, é 
também realizada uma avaliação dos avanços da ESD como um todo, incluindo lições aprendidas e reco-
mendações de continuidade. 

O processo de monitoramento e avaliação da ESD28 será sistemático e permanente, desenvolvido através 
da compreensão dos objetivos propostos; definição de critérios para determinação de sucesso e identifi-
cação de métricas e indicadores que mensurem sucesso. Também serão necessários estabelecimento, 
coleta e análise periódicos dos indicadores, seguidos pela análise dos resultados obtidos e da tomada de 
decisão sobre o próximo ciclo de ações, de forma a contemplar necessidades intrínsecas da estratégia, 
como mudanças no cenário nacional e internacional para a Saúde Digital e, sobretudo, no de Saúde, cuja 
impacto foi evidenciado pela recente pandemia.

A ESD28 reconhece a necessidade de utilizar métodos definidos, robustos e rigorosos para o monitoramen-
to e a avaliação do Plano de Ação de Saúde Digital. Entretanto, como as iniciativas descritas e avaliadas 
neste relatório são muito recentes e se desenvolveram sob o impacto direto da pandemia do novo corona-
vírus, o rigor metodológico desejado ainda tem potencial de evolução em toda a sua extensão.

As ações que se iniciaram em 2019 foram expandidas e ampliadas e, assim, encontram-se incorporadas à 
ESD28. Por esse motivo, este primeiro relatório contempla a avaliação de todas as ações da Estratégia de 
Saúde Digital que tenham sido iniciadas desde a concepção do PAM&A 19/23. 

Este documento propõe também os mecanismos de governança e os recursos organizacionais que devem 
ser formalizados e consolidados para assegurar que os processos de monitoramento e avaliação da Saúde 
Digital ocorram de forma previsível, sistemática e permanente.

“As ações que se iniciaram em 2019 
foram expandidas e ampliadas e, assim, 
se encontram incorporadas à ESD28.”
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2.1 Objetivo do Plano de Monitoramento e Avaliação  
O Plano de Monitoramento e Avaliação de Saúde Digital para o Brasil, para 2020-2028, descreve a organi-
zação e governança das ações de monitoramento e avaliação, bem como o conjunto de ações executadas 
para o período. As ações propostas no Plano de M&A da ESD28 têm como objetivo central garantir que o 
Plano de Ação se mantenha consistente e aderente à visão de Saúde Digital, possibilitando revisões siste-
máticas e periódicas para corrigir inadequações, atender a novas necessidades e aproveitar oportunidades 
de captura de valor que se apresentem no decorrer de sua execução.

Assim, essa frente de trabalho tem como propósito consolidar a governança e os processos de monitora-
mento e avaliação para a Estratégia de Saúde Digital. Tais processos vêm sendo praticados, como compro-
va a elaboração deste documento.

consolidar o modelo de 
monitoramento e  

avaliação do Conecte 
SUS

formalizar e consolidar 
as instâncias de  

governança de M&A 

estabelecer o modelo 
de monitoramento e 

avaliação para a  
colaboração

formalizar e consolidar 
os processos de M&A 

do Conecte SUS

Conforme definido na ESD28, o foco inicial do Plano de M&A é a consolidação do 
modelo de monitoramento e avaliação do Conecte SUS. Para fazer avançar essa 

prioridade, os esforços estão concentrados nas seguintes ações: 

O Plano de M&A é centrado em duas grandes prioridades:

Figura 1 – Plano de M&A

Fonte: Elaboração própria.
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2.2 O Modelo de Governança de Monitoramento e Avaliação para 
a Estratégia de Saúde Digital 
A estrutura de governança de monitoramento e avaliação para ESD é dividida em três níveis, a saber:

Estratégico: tem o olhar sobre a visão de Saúde Digital enquanto meio para atingir metas do sistema de 
saúde e dá as recomendações estratégicas. Cabe à essa instância assegurar o suporte institucional à Estra-
tégia de Saúde Digital, promovendo a visão estratégica em todas as esferas de gestão do SUS, dentro e fora 
do Ministério da Saúde, divulgando os resultados alcançados pela ESD e facilitando a obtenção de suporte 
político, institucional e financeiro às ações estratégicas. 

Dentro do mecanismo de governança do sistema de saúde brasileiro, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
é o responsável pela aprovação do Plano Nacional de Saúde (PNS), no qual estão descritos os objetivos, as 
diretrizes, os indicadores e as metas para o sistema de saúde do país no quadriênio a que se refere.

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT), por sua vez, é o foro de negociação e pactuação entre as esferas 
federal, estadual e municipal, representadas, respectivamente, pelo Ministério da Saúde (MS), Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CO-
NASEMS). O CNS e a CIT exercem, sob prismas diferentes, mas de forma complementar, a governança do 
Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. 

Para fortalecer esse nível, o Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital (CGESD), instituído por meio da 
resolução CIT nº 46/2019, exerce a função da governança da Estratégia de Saúde Digital em nível estratégi-
co em consonância com as diretrizes, objetivos e metas definidas no Plano Nacional Saúde (BRASIL, 2016) 
e nas Políticas Nacionais de Saúde Pública. Entre as competências do CGESD estão:

I – elaborar e manter atualizada a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil;
II – acompanhar o desenvolvimento de aplicações informatizadas no âmbito do Ministério 
da Saúde, que visem coletar informações dos processos de atenção à saúde, apoiar ativida-
des administrativas de estabelecimentos de saúde e de fluxo na rede de atenção à saúde, 
visando sua conformidade à Estratégia de Saúde Digital;
III – propor:
a)  a adoção dos padrões de interoperabilidade entre aplicativos de prontuário eletrônico do 

paciente, com vistas à integração ao Registro Eletrônico em Saúde, bem como definir as 
estratégias de implementação;

b) a estratégia para informatização de todos os estabelecimentos públicos de saúde no país;
c) os modelos de informação a serem adotados para a troca de informações em Saúde;
d) as terminologias a serem adotadas no Registro Eletrônico em Saúde e suas respec-
tivas revisões;
IV – deliberar sobre revisões nos modelos de informação citados no item anterior, quando 
não implicarem em alterações de estrutura dos sistemas de informação;
V – monitorar e avaliar os projetos necessários à consecução dos itens anteriores.
(BRASIL, 2019d, art. 2).
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Do ponto de vista de Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital, o CGESD se estabelece 
como a instância responsável por: 

• validar e aprovar o Plano de Monitoramento e Avaliação elaborado pelo nível tático;

• propor à CIT as pactuações necessárias à execução do Plano de Monitoramento e Avaliação que impac-
tarem entes subnacionais;

• analisar, criticar e validar os relatórios de Monitoramento e Avalição recebidos do nível tático, acatando ou 
propondo melhorias;

• reportar à CIT o estado geral de cumprimento do Plano de Ação;

• propor à CIT eventuais repactuações de prazos e metas como consequência do processo de monitora-
mento e avaliação.

Ainda no nível estratégico, cabe destacar o importante papel na Supervisão e Gestão Estratégica de M&A. 
Essa atividade, exercida pela instância formada por Secretaria Executiva, CGESD e CIT, fornece supervisão 
e orientação ao processo de monitoramento e avaliação, incluindo:

• fornecer orientação e contribuição para a definição de indicadores, metas e processos de monitoramento 
e prazos de avaliação;

• revisar e aprovar indicadores, metas e processos de monitoramento e avaliação;

• apoiar na resolução de riscos, questões e conflitos relacionados ao monitoramento e à avaliação;

• revisar e aprovar recomendações sobre ações corretivas ou de melhoria;

• garantir que as metas sejam alcançadas e que ações de correção ou de melhoria sejam tomadas.

Tático: esse nível é responsável pela execução do Plano de M&A em alinhamento com a ESD. É responsável 
por garantir a definição e coleta de dados conforme planejado e promover a sua compilação, análise, inter-
pretação, entendimento, extração de insights e conhecimento, levando ao nível estratégico os insumos ne-
cessários para uma avaliação objetiva – qualitativa e quantitativa – do desenvolvimento do Plano de Ação.

A equipe designada para coordenação do desenvolvimento da ESD na instância tática da governança é o 
Departamento de Informática do SUS da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DATASUS/SE/MS). 
Dentre suas responsabilidades, destacam-se:

• propor ao CGESD o Plano de Monitoração e Avaliação;

• coordenar a execução do Plano de Monitoramento e Avaliação;

• integrar os diversos setores e atores envolvidos no Plano de M&A;

• apresentar sistematicamente os resultados de monitoramento e avaliação ao CGESD;

• comunicar à alta direção do MS o resultado das ações de M&A.



13 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ainda no nível tático, ressalta-se o importante papel de Gestão do Plano de Monitoramento e Avaliação da ESD. Essa 
atividade é de responsabilidade do DATASUS, que recorre às instâncias superiores (Secretaria Executiva, CGESD, 
CIT e CNS) e conta com estas para promover ações e decisões que se encontrem fora de sua governabilidade. 

A função de gestão tem como objetivo garantir que o Plano de M&A seja executado a contento, orientando 
de forma adequada a execução do Plano de Ação e o mantendo aderente aos objetivos da Estratégia de 
Saúde Digital. Essa atividade incorpora, ainda, coordenação:

• do desenvolvimento e da revisão de indicadores para monitoramento e avaliação da ESD, com a colabora-
ção de outras áreas do Ministério, CONASS, CONASEMS e grupos de especialistas;

• da definição das linhas de base, metas e prazos a serem atingidos, de forma que se possa mensurar pro-
gresso de forma objetiva;

• com o apoio das instâncias superiores e em alinhamento com o Plano de Comunicação institucional, da 
divulgação dos resultados obtidos pelo desenvolvimento da ESD, promovendo a interação com outros 
órgãos de governo, conselhos profissionais, academia, sociedades técnico-científicas e organizações rele-
vantes da sociedade civil;

• das instâncias superiores e de todos os atores relevantes, dos esforços nacionais de formação e capacita-
ção de recursos humanos, bem como do aumento da capacidade técnica e operacional em Saúde Digital.

Operacional: esse nível atua diretamente na execução das atividades que compõem o Plano de Monitora-
mento e Avaliação.

No nível operacional, o cálculo de indicadores envolve atividades de definição, coleta, qualificação e análise de 
dados, bem como o cômputo e a interpretação de cada indicador e de eixos/grupos de indicadores. A geração 
de cada eixo/grupo de indicadores deve possuir uma estrutura de gestão colegiada, capaz de coordenar e moni-
torar sua consecução e comunicar-se com a estrutura de coordenação do Plano de Monitoramento e Avaliação.

Destaca-se também o importante papel desse nível na Operacionalização do Plano de Monitoramento e 
Avaliação.  A equipe designada pela instância Tática da ESD para a operacionalização, monitoramento e 
avaliação dos avanços da estratégia é a Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais do DATASUS 
(CGISD/DATASUS/SE/MS). Dentre suas responsabilidades, merecem destaque:

• recomendar, em conjunto com órgãos, secretarias e departamentos envolvidos na ESD, a relação de indi-
cadores, metas, fases e prazos que devem compor o Plano de M&A;

• coordenar e monitorar definição, coleta, qualificação e processamento dos dados para cálculo dos indica-
dores selecionados;

• comunicar às instâncias superiores dificuldades encontradas ou oportunidades de melhoria;

• consolidar os indicadores, bem como interpretar e apresentar os resultados alcançados em consonância 
com os instrumentos de sistematização, gestão e usos de indicadores do MS. 

A Figura 2 – apresenta o modelo conceitual da Estrutura de Governança do Plano de M&A. 
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Fonte: PAM&A 2019 – 2023 (BRASIL, 2020a, p. 9).

A definição, inclusão e modificação de indicadores pode ser proposta por qualquer nível e por qualquer ator 
que entenda a sua necessidade. Deve existir, entretanto, um processo de aprovação pela instância tática, 
que tem como objetivo garantir a consistência, não redundância e relevância ou valor do indicador e assim 
garantir um elenco consistente de indicadores. A governança e os processos de monitoramento e avaliação 
podem e devem evoluir continuamente para acompanhar o avanço, a institucionalização e a maturidade da 
Estratégia de Saúde Digital. Até o momento, o modelo apresentado vem se confirmando como um impor-
tante instrumento para a consolidação da estratégia, especialmente para a operacionalização, transparên-
cia e publicidade do monitoramento e avaliação do Programa Conecte SUS.

Cálculo de Indicadores: Coleta, análise, interpretação e consolidação de dados.
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Figura 2 – Modelo de Governança de M&A
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3.1 Prioridade 1

Governança e Liderança para a ESD

Essa prioridade é voltada para a garantia de desenvolvimento da ESD28 sob o patrocínio institucional das 
instâncias estratégicas do SUS. A execução das ações iniciais de Saúde Digital para o Brasil cabe ao Minis-
tério da Saúde, por ser a instância que possui a legitimidade necessária para desenvolver uma Estratégia de 
Saúde Digital que represente os interesses de todos, em acordo com os princípios do SUS e em alinhamento 
às diretrizes do CNS e da CIT. Cabe, porém, ao Ministério ampliar a intersetorialidade das iniciativas de Saúde 
Digital, atraindo outros órgãos do governo e dos entes federados, bem como instituições relevantes, públicas 
e privadas, em busca do desenvolvimento da Saúde Digital em escala nacional, como proposto na ESD28. 

Entre as iniciativas em andamento associadas à prioridade de Governança e Liderança, destacam-se:

• Institucionalização das competências do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital

• Revisão da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS)

• Consolidação formal da Estratégia de Saúde Digital

• Definição de arcabouço legal para o avanço da Estratégia de Saúde Digital.

3.1.1 A Institucionalização das competências do Comitê Gestor da Estratégia de 

Saúde Digital

O Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital (CGESD), instância máxima de gestão da Saúde Digital no 
Brasil, foi instituído pela Resolução CIT nº 5/2016 e alterado pela Resolução CIT nº 46/2019, que definiu a sua 
composição, as suas competências e as suas unidades operacionais na estrutura do Ministério da Saúde. 

Sua principal função é exercer, em nível estratégico, a atribuição da governança da Estratégia de Saúde Di-
gital em consonância com as diretrizes, os objetivos e as metas definidas no PNS e nas Políticas Nacionais 
de Saúde. São, por exemplo, competências do Comitê Gestor de Estratégia de Saúde Digital:

I. elaborar e manter atualizada a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil;

II.  acompanhar o desenvolvimento de aplicações informatizadas no âmbito do Ministério da 
Saúde, que visem coletar informações dos processos de atenção à saúde, apoiar ativida-
des administrativas de estabelecimentos de saúde e de fluxo na rede de atenção à saúde, 
visando sua conformidade à Estratégia de Saúde Digital;

III.  [...] monitorar e avaliar os projetos necessários à consecução dos itens anteriores.  
(BRASIL, 2019d, art. 2). 
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Atualmente, o cronograma de reuniões ordinárias mensais está definido, e estão sendo mapeados, valida-
dos e institucionalizados os seguintes fluxos de trabalho relativos às atividades do CGSD:

• elaboração e validação dos resumos executivos;

• definição, priorização e validação das pautas;

• acompanhamento da realização dos encaminhamentos estabelecidos (ações, responsáveis e prazos) em 
reuniões ordinárias e extraordinárias que constarão nos resumos executivos;

• organização das agendas de reuniões ordinárias e extraordinárias;

• preparação e envio de materiais necessários para os itens de pauta das reuniões. 

Cabe destacar que, seguindo o modelo de Governança proposto para a Estratégia de Saúde Digital, todos 
os temas discutidos no CGESD devem ser validados pela CIT.

3.1.2 A Revisão da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS)

Essa ação consiste em identificar e mobilizar diversos atores para revisar a Política Nacional de Informação 
e Informática em Saúde (PNIIS) e coletar contribuições de especialistas e de organizações externas ao MS, 
submetendo o resultado às diversas instâncias superiores do MS e do SUS até que a PNIIS revisada seja 
aprovada e publicada. Como apresentado no texto da PNIIS, sua relação com a ESD28 está claramente 
definida, e ambos os documentos devem se manter harmonicamente complementares.

A PNIIS vigente foi publicada em 2015 e incorporada à Portaria de Consolidação nº 2/2017, com o objetivo de: 
definir os princípios e diretrizes para práticas públicas observadas pelas entidades públicas de saúde no cená-
rio do sistema Único de Saúde (SUS), bem como pelas entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, para me-
lhorar a governança sem uso de informações e recursos de informática, aplicar na promoção de uso inovador, 
criativo e transformador de tecnologia de informações nos processos de trabalho em saúde (BRASIL, 2015).

Entre 2017 e 2020, a percepção da necessidade de uma Estratégia de Saúde Digital e de sua integração 
com a PNIIS cresceu, o que levou o Ministério da Saúde a propor a revisão e atualização dessa política ao 
mesmo tempo em que se desenvolvia a ESD28.  

A revisão da PNIIS contou com a participação de diversos especialistas das áreas de Informação e Informática 
em Saúde. A revisão proposta encontra-se em fase de consulta pública, para que a sociedade possa se mani-
festar sobre as diretrizes de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e sobre a Saúde Digital no Brasil.

Ao final do período de consulta pública, as contribuições recebidas serão analisadas e o texto final será 
submetido à avaliação das instâncias colegiadas de governança do SUS para aprovação e publicação. 
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3.1.3 A consolidação formal da Estratégia de Saúde Digital

A estratégia de e-Saúde para o Brasil, regulamentada por meio da Resolução nº 19/2017, da Comissão de 
Intergestores Tripartite (CIT), estabelecia a Visão de e-Saúde para o Brasil e descrevia os mecanismos contri-
butivos para sua incorporação ao SUS até 2020. Com o objetivo de incorporar atualizações com uma visão 
de oito anos, a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD28) procura sistematizar e consolidar o trabalho 
realizado ao longo da última década. É nesse contexto, portanto, que se desenvolvem ações para assegurar 
que a Estratégia de Saúde Digital esteja formalmente amparada pelos instrumentos normativos adequados. 

Esse processo de institucionalização vem sendo conduzido pelo DATASUS, que tem contado com o apoio 
da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União (SEFTI/TCU), 
da Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde (DINTEG/MS) e da Coordenação-Geral de Assuntos de 
Saúde e Atos Normativos (CONJUR/MS). 

O principal desafio encontrado foi a falta de clareza e fragmentação na normatização que respaldava a 
Estratégia de Saúde Digital. Nesse sentido, buscou-se consolidar os instrumentos formais da ESD28 com a 
publicação de uma Portaria Ministerial instituindo a Estratégia de Saúde Digital – Visão 2028. A elaboração 
dessa portaria está em fase de tramitação para publicação ainda neste ano.

Cabe destacar que a revisão do documento da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil: Visão 2020 – 2028 
está em avaliação pelas Instâncias Colegiadas de Governança do SUS para aprovação e publicação.    

3.1.4 O arcabouço legal para o avanço da Estratégia de Saúde Digital

Para avançar, a Saúde Digital precisa de segurança jurídica e regulação adequada a todos os atores, garan-
tindo direitos essenciais, como os de confidencialidade e privacidade de dados. 

Com esse objetivo, a ESD definiu como uma das suas subprioridades a Legislação e Regulação da Saúde 
Digital, que compreende um marco regulatório para orientar os usuários e atores em geral sobre o que se 
espera deles como usuários ou fornecedores de produtos ou serviços de Saúde Digital.

Essa frente avançou na elaboração e publicação, assim como no alinhamento, de um conjunto de portarias 
que visam fortalecer a Estratégia de Saúde Digital. São estas:

• Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020, para institucionalização da Rede Nacional de Dados em Saúde e 
adoção de padrões de interoperabilidade (BRASIL, 2020g). 

• Portaria nº 1.792, de 17 de julho de 2020, para obrigatoriedade de envio dos resultados de testes diagnós-
tico para SARS-CoV-2 realizados pelos laboratórios públicos e privados (BRASIL, 2020h). 

• Portaria de obrigatoriedade de envio do CPF nos sistemas de informação (em andamento).
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• Prorrogação de prazo da Portaria nº 1.792/GM/MS/2020 e de publicação de Portaria SVS para regulamen-
tar o envio de exames para a RNDS (em andamento).

• Portaria para Institucionalização da ESD (em andamento).

• Portaria para Institucionalização do Comitê Gestor de Saúde Digital (em andamento).

• Portaria de Incentivo à implantação de prontuário eletrônico nas UBS (em andamento).

Adicionalmente, a ESD28 estabelece a definição e o desenvolvimento de iniciativas relacionadas à Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) como uma de suas prioridades. Logo, foi criado um Grupo de Trabalho no Mi-
nistério da Saúde para avançar as discussões do tema, convidar especialistas e construir caminhos como, 
por exemplo, a elaboração de um ato normativo elencando dois temas fundamentais:

• definição dos perfis da LGPD;

• definição sobre consentimento na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Espera-se que esses atos normativos pacifiquem lacunas sensíveis para a troca de dados e interoperabi-
lidade em saúde, como as hipóteses para dispensa de consentimento explícito, sobretudo aquelas asso-
ciadas à tutela de saúde em procedimento realizado por profissional de saúde ou por entidade sanitária. A 
definição do que são procedimentos, quem são os profissionais de saúde e quais são os serviços de saúde 
são alguns dos desafios que precisam ser superados para assegurar a segurança jurídica que sustentará o 
avanço da Estratégia de Saúde Digital.

Para avançar essas e outras iniciativas associadas à LGPD, um conjunto de atividades estão em andamen-
to. Entre estas, destacam-se:

• elaboração de relatório de Avaliação de Conformidade da RNDS;

• parceria com o Prosperity Fund/Better Health Programme Brasil para execução do projeto “Expansão da 
RNDS – iniciativas em LGPD”.
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3.2 Prioridade 2

Informatização dos Três Níveis de Atenção

Essa prioridade consiste em induzir a implementação de políticas de informatização do sistema de saúde, 
acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integradora 
dos serviços e processos de saúde.

Para a implementação das ações que cumpram essa prioridade, o Ministério da Saúde instituiu o Programa 
Conecte SUS, com a missão de materializar a Estratégia de Saúde Digital do Brasil, fomentando o Apoio à 
Informatização e Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS) e a troca de informação entre 
os estabelecimentos de saúde nos diversos pontos da Rede de Atenção à Saúde através da disseminação de 
um conjunto mínimo de dados. Isso será possível com a implementação de uma complexa plataforma, em 
nuvem, denominada Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Esse programa é executado pelo Departa-
mento de Informática do SUS (DATASUS) da Secretaria Executiva (SE) em parceria com o Departamento de 
Saúde da Família da Secretaria de Atenção Primária em Saúde (DESF/SAPS).

Os projetos estruturantes do Conecte SUS associados à Informatização dos três níveis de atenção contam 
com três importantes ações: 

• expansão da informatização da Atenção Primária (Informatiza APS);

• expansão da cobertura de internet para as Equipes de Saúde da Família (eSF);

• expansão dos demais níveis de atenção.

3.2.1 Expansão da informatização da Atenção Primária (Informatiza APS)

Essa frente de trabalho busca enfrentar o desafio de dotar os serviços de saúde da atenção primária de 
sistemas de prontuário capazes de compartilhar e consumir informações clínicas coletadas em diferentes 
estabelecimentos de saúde.

Para atingir esse objetivo, o Governo Federal instituiu o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos 
dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS) por meio da Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 
2019. Esse programa tem como objetivo apoiar o processo de informatização das unidades de Atenção Primária 
à Saúde (APS), assim como promover a qualificação dos dados, subsidiando a gestão dos serviços de saúde e 
o aperfeiçoamento da assistência médica e multiprofissional. Conforme definido pelo programa, considera-se 
informatizado o estabelecimento de saúde que enviar regularmente informações (parâmetros mínimos de envio 
definidos e publicados em nota técnica) para o Sistema Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) por 
sistemas de prontuário eletrônico. Os dados enviados ao SISAB serão posteriormente compartilhados na Rede 
Nacional de Dados em Saúde (RNDS). As unidades informatizadas asseguram o recebimento de um recurso de 
custeio para manutenção mensal que varia de R$ 1.700,00 a R$ 2.000,00 pelos dados enviados. 
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Com o objetivo de garantir a efetividade desse esforço, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento 
de Saúde da Família, disponibiliza constantemente versões atualizadas do sistema Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC/e-SUS APS). Resta, no entanto, estruturar mecanismos de apoio ao processo de implantação e 
suporte à adoção do sistema nos municípios brasileiros. 

Outro desafio reconhecido é a dificuldade de alguns municípios em garantir a disponibilidade de equipamen-
tos (computadores, impressoras, nobreaks etc.) nas unidades de saúde. Nesse sentido, foi estabelecido um 
Projeto Piloto em Alagoas para testar um modelo adicional de incentivo à informatização. 

Essa abordagem contou com um recurso adicional de custeio para o apoio à implantação da informatização 
conforme estabelecido pela portaria nº 2.984/2019, que instituiu o Projeto Piloto de Apoio à Implementação 
da Informatização na Atenção Primária à Saúde no estado de Alagoas. A portaria detalha que municípios 
aderidos receberiam, fundo a fundo, em parcela única, para cada estabelecimento de Atenção Primária à 
Saúde que possua equipe de saúde da família (eSF) não informatizada, um valor entre R$ 8,5 mil a R$ 10 mil. 
O objetivo central era implementar a informatização das eSF e equipes de Atenção Primária (eAP) nos muni-
cípios para acelerar a disponibilidade de equipamentos necessários, possibilitando o envio de informações ao 
Ministério da Saúde. Essa proposta veio ao encontro das ações formuladas pelos governos federal e estadual 
em parceria com o CONASEMS para estruturar um modelo de mutirão de capacitação para implantadores do 
sistema e-SUS APS como forma de dar respostas a essa dificuldade. 

Adicionalmente, a implantação do piloto visava compreender os principais obstáculos e atalhos que devam 
ser considerados para o planejamento do projeto de expansão da informatização no país. 

Os resultados obtidos com o Piloto em Alagoas serão discutidos na Parte 3 – A Avaliação das Ações do 
Conecte SUS, mas sabe-se que o surgimento da Covid-19 e o impacto causado pela pandemia provocaram 
uma suspensão temporária dessa mobilização. Sua retomada, no entanto, está programada para o segundo 
semestre de 2020, junto com a disponibilização de Nota Técnica informativa que registrará a definição dos 
critérios mínimos de envio dos prontuários eletrônicos, conforme instituído na Portaria nº 2.984/2019. Cabe 
ressaltar que, diante do cenário de pandemia, foi necessária a publicação da Portaria nº 1.247, de 18 de maio 
de 2020, que postergava a data limite para envio de dados ao Ministério da Saúde por mais quatro competên-
cias. Atualmente, nova Portaria está em tramitação para postergar novamente a data limite para envio dos 
dados por mais seis competências. 

3.2.2 Expansão da cobertura de internet para as Equipes de Saúde da Família (eSF)

Uma das dificuldades identificadas para a aceleração do processo de informatização dos estabelecimentos 
de saúde é a carência de infraestrutura mínima para a instalação de sistemas de prontuário eletrônico, por 
exemplo a indisponibilidade de conexão à internet.   

Para superar esse obstáculo, e impulsionada pela necessidade de enfrentamento da Covid-19, foi estabelecida 
uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com apoio 
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), organização social ligada ao MCTI, para viabilizar o acesso à 
internet em 100% das Unidades da Saúde da Família. Ressalta-se que, ante a heterogeneidade do território 
nacional, essa ação deverá considerar diferentes tecnologias para os estágios de conectividade das localida-
des, o que inclui o uso de fibra óptica, satélite ou rádio para atender às especificidades encontradas no país.
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Os recursos de fomento da RNP para essa iniciativa estão acordados em termo aditivo do TED MS/MCTI/
RNP que institui o Projeto de Conectividade e que se encontra em fase final de formalização. Alguns impor-
tantes avanços merecem destaque:

• Foram lançadas duas chamadas específicas para verificação de unidades-alvo para execução do projeto. 
Essas chamadas resultaram na seleção de 4.905 unidades de saúde e homologação de 6.805 propostas 
de empresas interessadas em realizar a conexão.

• Atualmente o projeto está lançando sua terceira chamada, que ocorrerá em ondas pelas regiões brasilei-
ras, cuja previsão de finalização é em 10 de dezembro de 2020.

• Foram conectadas 1.150 unidades de saúde pelo projeto até a competência de outubro de 2020.

Esse processo inicial também tem sido muito importante para gerar um aprendizado e para aperfeiçoá-lo 
visando avançar ainda mais. Os principais desafios enfrentados foram:  

• limitações na seleção das unidades (unidades selecionadas pelo projeto já tinham conectividade, enquan-
to outras unidades sem conectividade não foram qualificadas nas duas primeiras chamadas);

• dificuldades com dados cadastrais das unidades selecionadas (endereços errados, por exemplo);

• falha de comunicação adequada (algumas UBS não autorizaram a instalação por não conhecerem o pro-
jeto: a estratégia inicial de comunicação foi baseada em ofício de comunicação do projeto enviado apenas 
para os gestores do município, e não para as UBS selecionadas);

• dificuldade de as empresas fornecedoras garantirem a velocidade de conexão estabelecida no contrato de 
prestação de serviços;

• desinteresse dos fornecedores quanto aos problemas encontrados.

O avanço dessa frente de trabalho considera ainda a importância da intensificação do processo de comunica-
ção com as secretarias municipais de saúde para atualização de endereços e contatos dos estabelecimentos, 
bem como para alinhamento do calendário de instalação das unidades.

3.2.3 Expansão dos demais níveis de Atenção à Saúde

A Estratégia de Saúde Digital é um projeto de longo prazo e que visa combinar diferentes ações para transformar 
a saúde até 2028. Dessa forma, é reconhecido que este é o primeiro passo no início de uma jornada, e outras 
ações e projetos ainda serão estruturados. Dentre estes, destacam-se futuras iniciativas para expandir a infor-
matização dos demais níveis de atenção à saúde. Nesse contexto foram iniciadas as articulações com o Minis-
tério da Educação e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para permitir o uso do Sistema de 
Gestão Hospitalar (AGHUse), desenvolvido pela EBSERH no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)  para 
atender as necessidades dos Hospitais Universitários, e com o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP (HC-FMUSP) para que ambos sejam integrados à RNDS e disponham de novas funcionalidades para 
atender às necessidades da Atenção Hospitalar e, talvez, também dos  Ambulatórios Especializados.



23 MINISTÉRIO DA SAÚDE

3.3 Prioridade 3

3.5 Prioridade 5

3.4 Prioridade 4

Suporte à melhoria da Atenção à Saúde

Capacitação de Recursos Humanos

O usuário como protagonista

Existem inúmeras iniciativas de Saúde Digital em andamento no SUS, na Saúde Suplementar e na Saúde 
Privada; entretanto, esta ação ainda não foi iniciada. O início desta ação está previsto para 2021, e pressupõe 
identificar, atrair e propor mecanismos de colaboração entre as iniciativas existentes, buscando soluções cria-
tivas, inovadoras e capazes de contribuir para melhoria da Atenção à Saúde. 

Sabe-se que diversos grupos de pesquisa, organizações de saúde públicas e privadas e empresas valorizam 
a participação do usuário de serviços de saúde e vêm desenvolvendo iniciativas para sua inclusão. Entretanto, 
o desenvolvimento dessa ação prioritária não foi iniciado. O início dessa ação está previsto para 2021, e as 
atividades propostas incluem identificar, atrair e organizar os esforços existentes, propondo mecanismos de 
colaboração que resultem em inovação e valor para a população.

Essa prioridade tem como objetivo garantir que o país conte com os números e perfis profissionais adequa-
dos para alcançar a visão de Saúde Digital proposta. Para atingir esse objetivo, o Ministério da Saúde está 
estruturando um modelo de capacitação de recursos humanos, focando nos três principais públicos-alvo en-
volvidos no Programa Conecte SUS: profissionais de saúde, gestores e profissionais de TI. A atuação conjunta 
da CGISD, responsável pela gestão do Programa Conecte SUS, da Coordenação-Geral de Ações Técnicas em 
Educação na Saúde (CGATES), vinculada ao Departamento de Educação em Saúde da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (DEGES/SGTES) e do DESF da Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
(SAPS) vem se constituindo como elemento fundamental para o sucesso dessa jornada.

Nesse contexto, o Ministério da Saúde estabeleceu um convênio com a Comissão de Governança da Informa-
ção em Saúde da Universidade Federal de Goiás  (CGIS/UFG) por meio de Termo de Referência –Módulo Edu-
cacional para o Ambiente Virtual do SUS (AVASUS) – para disponibilização de diferentes módulos de capaci-
tação necessárias ao Programa Conecte SUS na plataforma virtual Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). 
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Dessa iniciativa surgiu o Programa Educacional em Saúde Digital da UFG, destinado para:

• profissionais de saúde e profissionais da tecnologia da informação interessados na área;

• profissionais de instituições de saúde interessados pelo tema, tais como: gestores, administradores e 
usuários de sistemas;

• gestores públicos que buscam novos conhecimentos e soluções de tecnologia da informação na saúde;

• demais profissionais interessados/indicados pela tecnologia da informação em saúde.

O programa foi iniciado com uma tríade de microcursos com enfoque nos conceitos da Saúde Digital, na 
RNDS e na segurança e ética no compartilhamento de dados pessoais de saúde. Os microcursos são minis-
trados à distância, gratuitamente, por meio da UNA-SUS. Além disso, esses cursos são autoinstrucionais, pois 
as atividades são desenvolvidas sem o apoio de um professor e com conteúdo curtos. 

A programação de todos os microcursos está disponível no endereço eletrônico UNAS-SUS (https://arouca.
unasus.gov.br/plataformaarouca/auth/ConsultaOferta.app) e as inscrições estarão abertas até 1º de dezem-
bro de 2020. Os três microcursos, com oferta de 30 mil vagas cada, são:

• Microcurso 1: Trajetória da Saúde Digital no Brasil (10 horas/aula).

• Microcurso 2: Rede Nacional de Dados em Saúde: o que precisamos saber? (15 horas/aula).

• Microcurso 3: Segurança e ética no compartilhamento de dados pessoais de saúde (15 horas/aula).

Esses programas, iniciados em maio de 2020, já apresentam importantes resultados, como mostram os da-
dos reproduzidos a seguir, obtidos em relatórios de gestão da UFG gerados a partir de da Plataforma Arouca 
mantida pela UNA-SUS (BRASIL, 2020g).

• Microcurso 1: Trajetória da Saúde Digital no Brasil (disponibilizado na plataforma no dia 11/05 e finalização 
das aulas em 11/11/2020)

• 5.003 inscritos
• 1.455 certificados já emitidos.

• Microcurso 2: Rede Nacional de Dados em Saúde: o que precisamos saber? (Disponibilizado na plataforma 
no dia 08/06 e finalização das aulas em 08/12/2020)

• 2.452 inscritos 
• 645 certificados já emitidos.

• Microcurso 3: Segurança e ética no compartilhamento de dados pessoais de saúde (Disponibilizado na 
plataforma no dia 01/07 e finalização das aulas em 31/12/2020)

• 2.438 inscritos 
• 774 certificados já emitidos.

https://arouca.unasus.gov.br/plataformaarouca/auth/ConsultaOferta.app
https://arouca.unasus.gov.br/plataformaarouca/auth/ConsultaOferta.app
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Cabe destacar, ainda, três outras iniciativas do processo de capacitação em andamento e uma finalizada:

• Curso de Capacitação de Implantadores do e-SUS APS em Alagoas (Mutirão AL), que capacitou mais de 20 
implantadores do e-SUS APS, o que permitirá a disseminação da informatização no estado.

• Curso EAD para o e-SUS/APS 4.0.

• Curso EAD Qualidade de Dados em Registros da Atenção Primária À Saúde.

• Curso Capacitação em Maceió, sendo realizado pelo Hospital Sírio-Libanês como parte do processo de 
formação em Saúde Digital pelo programa PROADI/SUS.

Além dessas iniciativas, encontra-se em fase de oficialização o Curso de Especialização em Saúde Digital, 
cujo objetivo é providenciar conhecimento direcionado e mais detalhado sobre o tema.

Esse programa educacional contribui para que os profissionais e gestores de saúde reconheçam a importân-
cia das ações da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil e compreendam os seus papéis no engajamento do 
cidadão para que esse esforço resulte em um cuidado em saúde integral, contínuo, eficiente e de qualidade.

A capacitação de profissionais de saúde e de TIC deve seguir avançando para assegurar a quantidade e a 
disponibilidade de recursos humanos necessários para a implantação e consolidação da Saúde Digital em 
todas as suas dimensões, como apoio à prática clínica, de gestão, colaboração e geração de conhecimento. 
Para isso, é fundamental evoluirmos com parcerias – como conselhos profissionais de saúde, Sociedade 
Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), universidades, entre outros – para o desenvolvimento de novos 
microcursos e, sobretudo, para obter patrocínio e apoio na divulgação e atração de novos interessados. 
É importante destacar que o objetivo no médio prazo é construir uma comunidade robusta e coesa para 
liderar a implantação e utilização de serviços baseados em Saúde Digital. 

3.6 Prioridade 6

Ambiente de interconectividade

Essa prioridade volta-se à potencialização do trabalho colaborativo na Rede Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS), permitindo a interoperabilidade de todos os setores da saúde a partir do estabelecimento de con-
ceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações que sejam postos em prática. 

Dentre as iniciativas em andamento associadas ao ambiente de interconectividade, destacam-se as se-
guintes subprioridades:

• Interoperabilidade com sistemas externos;

• Desenvolvimento de padrões e terminologias para a RNDS.
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3.6.1 Interoperabilidade com sistemas externos

A Rede  Nacional de Dados em Saúde (RNDS) tem como objetivo inicial promover a troca de informação 
entre os estabelecimentos de saúde nos diversos pontos da rede de atenção através da disseminação de 
um conjunto de mínimo de dados, proporcionando aos profissionais de saúde o acesso à história clínica 
dos indivíduos, permitindo a continuidade e a transição do cuidado nos serviços de saúde. 

Impulsionada pela Covid-19, a interoperabilidade com laboratórios públicos e privados estabeleceu-se como 
a primeira grande conquista da RNDS. Atualmente, já é possível o compartilhamento seguro e controlado 
dos resultados individualizados de exames laboratoriais relacionados ao coronavírus realizados em diferen-
tes laboratórios. Para viabilizar o processo de conexão à RNDS, o DATASUS disponibilizou documentação 
técnica e sistema de credenciamento para os laboratórios, disponíveis no Portal de Serviços com base nas 
melhores práticas e padrões de interoperabilidade. Em uma ação conjunta com a Associação Brasileira de 
Medicina Diagnóstica (Abramed), o DATASUS realizou ainda uma série de reuniões técnicas com os princi-
pais laboratórios do país para prestar esclarecimentos, fornecer informações adicionais sobre a conexão 
com a RNDS e abrir canais de suporte ao processo de integração. A conexão de laboratórios públicos e 
privados à RNDS é um marco relevante no combate à Covid-19 e trará benefícios em longo prazo como uma 
referência fundamental para a Saúde Digital brasileira.

Outra frente de trabalho em estágio bastante adiantado é a interoperabilidade na Atenção Primária. Entre 
as atividades em andamento para permitir a integração das unidades de saúde ao ambiente de interconec-
tividade, destacam-se:

• Integração do PEC/e-SUS APS:

A estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é uma abordagem do Departamento de Saúde da Fa-
mília para reestruturar as informações da Atenção Primária em âmbito nacional. Essa ação está alinha-
da com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do MS. O e-SUS 
APS é composto por dois softwares para coleta dos dados:

•  Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS) é um sistema de transição/contingência para apoiar 
o processo de coleta de dados por meio de fichas e de sistema de digitação.

•  Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que é o sistema com prontuário eletrônico mais 
completo para a atenção primária e que permitirá a integração com a RNDS, ou seja, possibilita que 
um profissional de saúde usuário do sistema acesse a história clínica de um indivíduo a partir de uma 
versão integrada do PEC/e-SUS APS. Essa funcionalidade redireciona o usuário para a interface web 
do Portal Conecte SUS – Perfil Profissional de Saúde (o Portal Conecte SUS será apresentado mais 
detalhadamente na Parte 3 deste documento). Essa versão integrada já está em fase de piloto em dez 
cidades parceira da SAPS para homologação de evolução do sistema e-SUS APS. A estimativa é que a 
funcionalidade esteja disponível para todo o Brasil em dezembro de 2020.

• Integração de outros sistemas de prontuário eletrônico da Atenção Primária:

Utilizando como referência a competência de setembro de 2020, aproximadamente 45% das Equipes de 
Saúde da Família utilizam sistema de prontuário eletrônico diferente do e-SUS APS/PEC. Pensando nisso, 
a estratégia de interoperabilidade na Atenção Primária vem disponibilizando desde o segundo semestre de 
2020, documentação técnica e sistema de credenciamento para que os gestores desses sistemas tercei-
ros/privados possam seguir a mesma abordagem adotada pelo e-SUS APS e se integrar à RNDS. 

https://servicos-datasus.saude.gov.br/
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• Interoperabilidade APS: 

Está prevista para o início de 2021 a implantação de nova funcionalidade no e-SUS APS: o envio dos da-
dos coletados em um contato assistencial por meio do documento clínico de Registro de Atendimento 
Clínico (RAC) para a RNDS. Essa funcionalidade completa o ciclo envio-recebimento de informações 
assistenciais que permitem a continuidade e a transição do cuidado. A partir da implantação dessa 
ferramenta, não apenas os usuários dos Prontuários Eletrônicos da Atenção Primária terão acesso às 
informações disponíveis na RNDS como também os sistemas de prontuário eletrônico da Atenção Pri-
mária alimentarão a RNDS com as informações coletadas em suas unidades, assegurando assim uma 
visão ampla da história clínica do cidadão atendido.

3.6.2 Desenvolvimento de padrões e terminologias para a RNDS

O desenvolvimento da RNDS vem promovendo também uma grande mudança na estrutura de governança 
da informação em saúde. A necessidade de estabelecimento de regras e permissões para compartilha-
mentos, limites e condições para tratamento dos dados e outros aspectos fundamentais de segurança 
associados às necessidades de definição de datasets e terminologias adequadas estabelecerão uma fun-
dação sólida para a promoção e adoção da interoperabilidade no país. Foi com esse compromisso que 
criou-se o Subcomitê de Governança de Dados no Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO/
MS), coordenado pela DINTEG, e um Subcomitê de Terminologia (CIINFO/MS), liderado pelo DATASUS. O 
objetivo central é fortalecer o Repositório de Terminologias de Saúde (RTS). Um repositório de terminolo-
gias, incluindo as terminologias clínicas e os serviços de terminologia correspondentes, é um componente 
essencial da estrutura para atender à Visão Estratégica de Saúde Digital visto que sua implementação fa-
cilita a interoperabilidade entre sistemas e promove a qualidade da informação em benefício de cidadãos, 
profissionais e gestores.

A portaria GM/MS nº 1.434, de 28 de maio de 2020, impacta positivamente a Saúde Digital ao dispor sobre 
a adoção de padrões de interoperabilidade e ao reconhecer a necessidade de interoperabilidade sintática e 
semântica na troca de informações clínicas. Ademais, a normativa define que terão preferência de adoção 
nacional os padrões de interoperabilidade em saúde que: 

• sejam abertos, livres ou sem custos de utilização; 

• sejam de menor custo e complexidade de adoção, inclusive para os demais entes federados; 

• tenham maior adoção pelo setor saúde brasileiro em caráter não experimental ou acadêmico; 

• sejam de maior adoção pelos governos de outros países, em especial aqueles dos quais o Brasil seja par-
ceiro ou coopere;

• estejam em versões estáveis.

A definição e adoção de normas e padrões para a representação, o armazenamento, a troca e a utilização de dados 
de saúde contribui para que a RNDS cumpra a sua vocação de plataforma digital de serviços e informações de 
saúde. Nesse sentido, a evolução dos modelos de informação clínica em formato Fast Healthcare Interoperability 
Resources (FHIR) (HL7FHIR, 2019) para o conjunto mínimo de dados para a troca de informações referente ao 
resultado de exames de coronavírus é um avanço fundamental para a evolução da interoperabilidade no país, con-
tribuindo para a Estratégia de Saúde Digital. 
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No segundo semestre de 2020 foram ou estão sendo entregues os seguintes modelos computacionais, 
que refletem as especificações técnicas dos documentos clínicos:

• Resultado de Exame Laboratorial (REL)/Covid-19 – nov./2020;

• Sumário de Alta (SA) – dez./2020;

• Registro de Atendimento Clínico (RAC) – dez./2020;

• Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) – dez./2020.

Em relação aos modelos de informação, que são uma fase incipiente à de criação do modelo computacio-
nal onde são feitas as especificações funcionais dos documentos clínicos, as previsões de entregas estão 
relacionadas a seguir:

• REL/Covid-19 – nov./2020;

• RIA – dez./2020;

• Dispensação de Medicamento (SDM) – 2021;

• Notificação de Evento Adverso Pós-Vacinal (NEAPV) – 2021.

3.7 Prioridade 7

Ecossistema de inovação

Essa prioridade é voltada para a promoção de um ecossistema de inovação que aproveite ao máximo o am-
biente de interconectividade em saúde, conforme permitido pela RNDS. 

Dentre as iniciativas em andamento associadas a essa prioridade, destacam-se:

• expansão dos serviços integrados da RNDS;

• implantar o Lago de Dados (Data Lake) de informações de saúde.

3.7.1 Expansão dos serviços integrados da RNDS 

A expansão dos serviços integrados da RNDS é a essência das transformações desejadas com o avanço da Es-
tratégia de Saúde Digital no país, pois trata da capacidade de interoperabilidade das informações coletadas nas 
unidades de saúde e da incorporação de tecnologias, métodos, modelos e processos inovadores. Ao estabelecer a 
RNDS como uma plataforma nacional voltada à integração e à interoperabilidade de informações em saúde entre 
estabelecimentos de saúde públicos e privados e órgãos de gestão em saúde dos entes federativos, a ESD28 visa 
garantir o acesso à informação em saúde necessário à continuidade e transição do cuidado do cidadão.



29 MINISTÉRIO DA SAÚDE

A definição, o detalhamento, o desenvolvimento e a estabilização da estrutura tecnológica da RNDS e de seus 
subsistemas e componentes foram alguns dos grandes marcos da Estratégia de Saúde Digital no Brasil. 
Nessa etapa do projeto foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, tais como os de segurança, 
disponibilidade, desempenho e capacidade. Adicionalmente, foram elaborados estudos para a definição de 
estratégias de mensagens, persistências e disseminação das informações, assim como a definição dos requi-
sitos de infraestrutura necessários para suportar a RNDS. Dentre os componentes, destacam-se: 

1- Serviços Informacionais – como documentos, cadastros de base nacional, trilha de auditoria, entre outros; 

2- Serviços Tecnológicos – Backend For Frontend (BFF); 

3-  Serviços Eletrônicos de Saúde – composto por EHR Service, integração com o RTS, componentes de 
segurança, entre outros, bem como o Portal Conecte SUS, uma plataforma única de informação em 
saúde para atender, inicialmente, o cidadão e o profissional de saúde.

Está prevista para dezembro de 2020 a disponibilização do Portal Conecte SUS – Perfil Gestor, em que os 
dados armazenados na RNDS serão apresentados de forma anonimizada (sem identificação dos titulares da 
informação) para ajudar na gestão dos serviços de saúde.

Evidencia-se que a implementação da RNDS se deu por meio da disponibilização de “contêineres” virtuais em nu-
vens para cada unidade da federação e para o Distrito Federal. O cronograma de instalação desses “contêineres” 
foi antecipado e já está em funcionamento em todos os estados, ou seja, já estão sendo alimentados com re-
gistros de resultados de exames de coronavírus enviados pelos laboratórios públicos e privados nos 27 estados. 

Adicionalmente, para garantir valor de uso para os usuários da RNDS desde o primeiro momento, a rede está 
sendo alimentada e prevê-se que receba a carga do histórico de registros dos últimos 2 anos das seguintes 
bases de dados do DATASUS: 

• Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL);

• Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);

• Informações da Saúde Suplementar ANS (TISS);

• Sistema de Informações Hospitalares (SIH) com Autorização de Internação Hospitalar (AIH) ;

• Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) por meio de informações do Boletim de Produção Ambulato-
rial Individualizado (BPAi) e da Autorização de Procedimento Ambulatorial  (APAC);

• Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI);

• Base Nacional de Assistência Farmacêutica (BNAFAR).



301º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL PARA O BRASIL | 2020-2028

A carga inicial dos registros oriundos do sistema GAL foi concluída no início do segundo semestre de 2020, e 
no momento está sendo idealizada com um processo de carga contínua para garantir a alimentação perma-
nente da RNDS com os registros dos resultados de exame de Covid-19 realizados nos Laboratórios Centrais 
de Saúde Pública (LACEN).

A carga das bases AIH e APAC está em estágio avançado e tem previsão de conclusão em dezembro de 2020.

Conforme mencionado anteriormente, todos os dados da RNDS são compartilhados com o cidadão e com os 
profissionais de saúde, de forma ética e segura, por meio do Portal Conecte SUS.

O Portal Conecte SUS Cidadão, uma aplicação Progressive Web App (PWA) a partir do aplicativo disponível 
nas lojas Google Play e App Store, permite o acesso do indivíduo às suas informações de saúde, conforme 
registros de atendimento no SUS e em unidades particulares, como exames, atendimentos, vacinas e medica-
mentos retirados por meio de autenticação realizada mediante acesso ao portal gov.br (meio de acesso digital 
do usuário aos serviços públicos digitais). 

O Portal Conecte SUS Profissional de Saúde permite o acesso do profissional de saúde ao histórico clínico 
dos pacientes no momento do atendimento, tornando possível o seu acompanhamento. Esse acesso ocorre 
por meio de autenticação do Certificação Digital ICP-Brasil em combinação com outros dados do contexto de 
atendimento de instalações de prontuário eletrônico do paciente previamente habilitado.

A modernização do aplicativo Conecte SUS Cidadão, com lançamento em agosto de 2020, foi um marco im-
portantíssimo no avanço da Saúde Digital no país, pois entre as diversas funcionalidades já existentes (atendi-
mento, vacinas, doações, agendamento on-line, entre outros), possibilitou também aos cidadãos acesso aos 
resultados de exames de Covid-19 realizados nos laboratórios privados e públicos

Salienta-se que a Estratégia de Saúde Digital e muitas outras ações e projetos de inovação ainda serão es-
truturados. Dentre esses, destacam-se futuras iniciativas para expandir funcionalmente a saúde digital, mais 
especificamente a RNDS. 

3.7.2 Implantar o Lago de Dados (Data Lake) de informações de saúde 

O lago de dados é um tipo de repositório que armazena conjuntos grandes e variados de dados brutos em 
formato nativo, ou seja, dados que não foram processados para uma finalidade específica. O principal objetivo 
de implantação de um lago de dados na RNDS é permitir que futuramente exista um ecossistema de inovação 
onde cientistas de dados poderão acessar informações brutas por meio de modelagem preditiva ou ferramen-
tas analíticas mais avançadas para produção de conhecimento a partir dos dados da RNDS.

A definição detalhada da arquitetura desse lago de dados, com seus subsistemas e componentes, está em 
fase de definição final, com o objetivo de tornar o ambiente aderente a todas as bases legadas que serão 
carregadas na estrutura. Após sua definição, terão início as fases de implementação, estabilização, carga e 
disponibilização em ambiente produtivo.
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Indicadores da 
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OPAM&A 2019-2023 definiu como objetivo central a implementação do programa Conecte SUS, que 
engloba tanto o projeto Informatiza APS, conduzido pelo DESF/SAPS, quanto a iniciativa da Rede Na-
cional de Dados em Saúde (RNDS). O RNDS é uma plataforma nacional de integração de dados em 

saúde elaborada e gerida pelo DATASUS/SE com o propósito de promover a troca de informações entre os 
pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS), permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores 
público e privado. 

Assim, a tarefa central de monitoramento e avaliação definida no PAM&A 2019-2023 é acompanhar e orien-
tar a execução do Conecte SUS. Essa atividade foi estruturada através de um processo claro de coleta, 
análise e interpretação de dados que tenham qualidade, abrangência e profundidade adequados. Tal pro-
cesso construiu entendimentos, conhecimentos e insights que subsidiam permanentemente a tomada de 
decisão para a continuidade da execução do Plano de Ação. Os resultados do processo de Monitoramento 
e Avaliação, o conhecimento acumulado e as ações propostas vêm sendo amplamente divulgados para 
todos os atores relevantes da Estratégia de Saúde Digital, por meio de boletins do Programa Conecte SUS, 
e se encontram consolidados nesse primeiro relatório de monitoramento e avaliação.

Para atender a essas necessidades, foi desenvolvido um modelo de monitoramento e avaliação que com-
preende quatro dimensões representativas do Plano de Ação. O modelo de M&A baseado nessas quatro 
dimensões responde às necessidades do PAM&A 2019-2023 e está alinhado às prioridades estabelecidas 
na ESD28. Esse modelo será revisto periodicamente, de modo a progredir na evolução da Estratégia de 
Saúde Digital do Brasil.

4.1 Metas do Conecte SUS
O Programa Conecte SUS foi instituído por meio da Portaria GM/MS nº 1.434, de 28 de maio de 2020, que 
afirma em seu artigo segundo: 

Fica instituído o Programa Conecte SUS, no âmbito do Ministério da Saúde, 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 (BRASIL, 2020g, art. 2). 

Ainda no artigo segundo, o parágrafo único define que: 

O Programa Conecte SUS possui os seguintes objetivos: 

I -  implantar a Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS, de que tratam os arts. 254-A a 
254-C da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;

II -  apoiar a informatização dos estabelecimentos de saúde que compõem os pontos de 
atenção à saúde, iniciando pela Atenção Primária à Saúde, por meio de ações como o 
Programa Informatiza APS, de que trata o art. 504-A da Portaria de Consolidação nº 5/
GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e o Projeto Piloto de Apoio à Implementação da 
Informatização na Atenção Primária à Saúde, previsto na Portaria nº 2.984, de 11 de 
novembro de 2019; e
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III -  promover o acesso do cidadão, dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais de 
saúde e dos gestores de saúde às informações em saúde por meio de plataforma móvel 
e de serviços digitais do Ministério da Saúde; e

IV - i mplementar outras iniciativas para a consecução das finalidades do Programa Conecte 
SUS (BRASIL, 2020g, art. 2).

O Conecte SUS conta, portanto, com dois projetos estruturantes, a RNDS e o Informatiza APS. Cada um 
desses projetos está associado a metas e objetivos que permitem seu acompanhamento e monitoramento.

Como forma de acompanhar preditiva e sistematicamente o cumprimento dessas metas, foi definido um 
conjunto de indicadores de informatização, utilização, acesso e troca de informações, que são a essência 
do Conecte SUS.

4.1.1 Metas Informatiza APS

O Programa Informatiza APS, sob coordenação do DESF/SAPS, estipulou metas a nível nacional, previstas 
no Plano Plurianual 2020-2023 (BRASIL, 2019a), e metas para o Projeto Piloto em Alagoas, previstas na 
proposta de trabalho do projeto piloto. 

A meta nacional do Informatiza APS, descrita no Anexo I “Programas Finalísticos” do PPA 2020-2023 (BRA-
SIL, 2019a), diz respeito à ampliação do percentual de equipes de Saúde da Família Informatizadas:

• Programa 5021 – Gestão e Organização do SUS.

•  Diretriz 6 – Ampliação da cobertura e da resolutividade da atenção básica de saúde, e fortalecimento 
da integração entre os serviços de saúde.

•  Objetivo 1217 – Aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços de 
saúde equitativos e de qualidade;

•  Meta 517 – Ampliar para 92% a informatização das equipes de Saúde da Família até 2023.

A meta nacional do Informatiza APS é atingir 92% das eSF informatizadas até o final de 2023. Para tanto, o 
DESF/SAPS organizou metas anuais a serem monitoradas, as quais estão detalhadas no documento que 
espelha as metas do PPA no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP) do Ministério da Eco-
nomia, conforme mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Resumo das metas do Informatiza APS para o Brasil 

Fonte: Elaborado a partir de Espelho SIOP – Metas PPA 2020-2023 (BRASIL, 2020d).

Nome da meta Meta Previsão  
de início

Previsão  
de término Situação

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na 
Atenção Primária à Saúde 
(75% das equipes)

75% do total de eSF 
ativas no CNES em 
dezembro de 2020

11/11/2019 31/12/2020 34.381 eSF Informatizadas 
em 09/2020 – (65%)

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na 
Atenção Primária à Saúde 
(85% das equipes)

85% do total de eSF 
ativas no CNES em 
dezembro de 2021

01/01/2021 31/12/2021 Monitoramento não iniciado

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na 
Atenção Primária à Saúde 
(90% das equipes)

90% do total de eSF 
ativas no CNES em 
dezembro de 2022

01/01/2022 31/12/2022 Monitoramento não iniciado

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na 
Atenção Primária à Saúde 
(92% das equipes)

92% do total de eSF 
ativas no CNES em 
dezembro de 2023

01/01/2023 31/12/2023 Monitoramento não iniciado

Tabela 2 – Resumo da meta do Informatiza APS para o Brasil 

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).
* Valor baseado na quantidade de eSF ativas no CNES em setembro/2020. Necessário aguardar até o término do ano para que haja o valor 
exato que compreende a 75% das eSF do país.

Linha de base out./2019 Linha de corte set./2020 Meta dez./2020

Brasil Quantidade      % Quantidade      % Quantidade %

eSF Informatizadas 24.594 55% 34.381 65% 40.843* 75%

eSF não Informatizadas 20.192 45% 18.142 35%

Total 44.786 52.523

A Tabela 2 detalha a situação da informatização das eSF no Brasil na linha de base e na data de corte do 
presente relatório.
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Como pode-se observar, o Brasil teve um aumento considerável tanto no número de eSF informatizadas 
quanto na quantidade de eSF acrescidas no período. A Figura 3 detalha os avanços observados nos 12 
meses que perpassam este relatório.

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Figura 3 – Visão geral do cenário de informatização de eSF no Brasil

Figura 4 – Avanço mensal na informatização de eSF – Brasil
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Para que o país atinja a meta de 75% de eSF informatizadas até o término de 2020, faz-se necessário que 
sejam informatizadas pelo menos 6.671 eSF. A Figura 4 aponta a evolução observada em relação à meta 
de informatização para 2020 e aponta projeções realizadas com base nos valores observados.
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Analisando a Figura 4 fica evidente que, seguindo a média atual de informatização (aproximadamente 816 
eSF por mês), o país chegará a dezembro de 2020 com 36.828 eSF informatizadas (68%), 4.015 a menos 
do que previsto na meta de 75%. Para que o resultado planejado até o final de 2020 seja atingido, a informa-
tização precisa acelerar para um ritmo de, ao menos, 2.154 eSF informatizadas por mês. 

No que diz respeito ao Projeto Piloto do Conecte SUS em Alagoas, as metas de informatização de eSF fo-
ram estipuladas pelo DESF/SAPS no documento Proposta de Trabalho do Projeto Piloto1. Esse documento 
apresentou um diagnóstico da situação de Alagoas em setembro/2019, estabelecendo em seguida o ali-
nhamento de expectativas entre o DESF/SAPS e a Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas (SESAU-AL), 
o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS-AL), a Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMAl), o DATASUS, o CONASS e o CONASEMS.  

Após o processo de amadurecimento do Plano de Trabalho do Piloto, a gestão do Conecte SUS definiu que 
a linha de base para extração dos dados seria outubro de 2019 e data de corte para coleta dos indicadores 
se daria, nove meses depois, em junho de 2020, data correspondente à finalização do Projeto Piloto do Co-
necte SUS em Alagoas. Ao longo da execução do piloto em Alagoas, a CGISD conduziu junto com o DESF/
SAPS a elaboração do documento “Relatório Final do Projeto Piloto Conecte SUS”, onde são detalhados os 
avanços da informatização no estado e as lições aprendidas, assim como as recomendações de próximos 
passos para os atores envolvidos. 

A Tabela 3 detalha as metas acompanhadas ao longo do Projeto Piloto do Conecte SUS em Alagoas. 

Tabela 3 – Resumo das metas do Informatiza APS para o Piloto em Alagoas  

Nome da meta Meta Previsão de 
início

Previsão de 
término Situação

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na Atenção 
Primária à Saúde do estado  
de Alagoas 

450 eSF de Alagoas 
informatizadas (50%) 

até o término do 
Projeto Piloto 

11/11/2019 30/06/2020 307 eSF informatizadas em 
06/2020 – 33,4%

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na Atenção 
Primária à Saúde em municípios 
urbanos de Alagoas

270 eSF de municípios 
urbanos (56%) 
informatizadas  

até o término do  
Projeto Piloto

11/11/2019 30/06/2020
218 eSF informatizadas 
em 06/2020 – resultado 

atingido foi de 46%

Ampliar a informatização  
das equipes atuantes na  
Atenção Primária à Saúde  
em municípios intermediários 
adjacentes em Alagoas

30 eSF de municípios 
intermediários (53%) 
informatizadas até o 

término do  
Projeto Piloto

11/11/2019 30/06/2020
16 eSF informatizadas 

em 06/2020 – resultado 
atingido foi de 28%

Ampliar a informatização das 
equipes atuantes na Atenção 
Primária à Saúde em municípios 
rurais adjacentes em Alagoas 

150 eSF de municípios 
rurais (39%) 

informatizadas até o 
término do Projeto Piloto

11/11/2019 30/06/2020
73 eSF informatizadas 

em 06/2020 – resultado 
atingido foi de 19%

Fonte: Elaborada a partir da Proposta de Trabalho do Projeto Piloto (DESF/SAPS, 2019).  
1 Proposta de Trabalho – Projeto Piloto Informatiza APS Alagoas. Processo SEI 25000.080845/2020-53.
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A meta traçada para informatização no Projeto Piloto executado no estado de Alagoas consistia em atingir 
450 eSF Informatizadas até junho de 2020. A Tabela 4 apresenta os dados coletados na linha de base e na 
linha de corte em conjunto com a meta estipulada, permitindo uma visão comparativa:

Tabela 4 – Avanço mensal na informatização de eSF em Alagoas  

Figura 5 – Avanço mensal na informatização de eSF em Alagoas  

Linha de base out./19 Linha de corte jun./20 Meta – jun./2020

Alagoas Quantidade      % Quantidade      % Quantidade %

eSF Informatizadas 209 23,5% 307 33,4% 450 50%

eSF não Informatizadas 677 76,5% 611 66,6%

Total 886 918

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Uma vez apresentadas a linha de base e a data corte selecionadas para o Projeto Piloto, faz-se necessário 
o detalhamento dos avanços, mês a mês, na informatização de eSF em Alagoas em relação à meta estipu-
lada, conforme ilustra a Figura 5.
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Considerando o período avaliado, o número de eSF informatizadas saltou de 209 em outubro de 2019 para 
307 em junho de 2020, um aumento de 98 eSF informatizadas. Isso representa um crescimento de 10% no 
percentual de informatização total do estado de Alagoas, indo de 23,5% para 33,4%.

Ao traçar uma projeção com base na média observada de avanço no número de eSF por competência, ob-
serva-se que de outubro de 2019 a março de 2020 houve um crescimento médio de 19 eSF/competência. 
Dessa forma, ao projetar essa média de aumento de eSF até dezembro de 2020, constata-se que a meta de 
450 eSF informatizadas seria atingida em meados de outubro de 2020. 

Uma vez que a pandemia do novo coronavírus impactou o planejamento do Conecte SUS a partir do mês 
de março, um número que chama a atenção é a estagnação de eSF informatizadas observada de março 
a junho de 2020.  A diminuição de ritmo observada pode ser atribuída a alguns fatores: os municípios que 
aderiram ao projeto piloto receberam o recurso de custeio para implantação somente em janeiro e fevereiro 
de 2020, o que, juntamente com a situação de calamidade pública trazida pela pandemia em meados de 
março, dificultou a implementação da estrutura necessária pelos municípios no período analisado. 

Para o Projeto Piloto, a meta estipulada pelo DESF/SAPS era de atingir 450 eSF informatizadas até o final de 
junho de 2020. Dado que o total de eSF Informatizadas no período foi de 98, pode-se inferir que o Conecte 
SUS atingiu 40% do objetivo da meta de aumento no número de eSF Informatizadas. 

Figura 6 – Análise do atingimento da meta estipulada

918

eSF Alagoas
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450
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+241 eSF Info. 98 10% 40%98 de 241

META Avanços do período Cumprimento da meta

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

No Plano de Projeto do Informatiza APS, o DESF/SAPS estipula metas de informatização para cada um 
dos tipos de município presentes no estado de Alagoas. Para avaliar se existe correlação entre a tipologia 
do município onde a eSF está inserida e o grau de avanço na informatização, faz-se necessário observar a 
informatização obtida para cada uma das tipologias, conforme apresentado na Tabela 5.

143
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Fica claro, a partir da análise da Tabela 5, que as eSF pertencentes a municípios rurais foram as que ficaram mais 
longe da meta estipulada pelo DESF/SAPS, com 73 eSF informatizadas em relação à meta de 150, o que cor-
responde a 49% de atingimento do resultado previsto. No que diz respeito às equipes localizadas em municípios 
intermediários, a meta era de 30 eSF informatizadas, enquanto o resultado observado foi de 16, ou seja, 53% da 
meta foi atingida. Já o resultado positivo observado para municípios urbanos, que somaram 218 eSf informati-
zadas de uma meta de 270, foi de 81%, comprovando que municípios urbanos tem vantagem no que diz respeito 
ao processo de informatização em comparação aos demais, os quais enfrentam desafios como a escassez de 
infraestrutura e de equipes capacitadas para implantar o prontuário e para garantir o envio de dados. 

A Figura 7 mostra a meta de informatização por tipologia de município até junho de 2020 e compara os 
resultados obtidos em relação à meta estipulada. É possível observar que em nenhum dos tipos de municí-
pios houve o atingimento da meta prevista.

Tabela 5 – Informatização por tipologia de município 

Tipologia do
município

out./19 jun./20 Atingimento metas - junho/2020

Total 
eSF

eSF  
informati-

zadas

%  
informati-

zação

Total  
eSF

eSF  
informati-

zadas

%  
informati-

zação

Meta eSF  
informatizadas

% atingido  
da meta

Urbano 461 154 33% 479 218 46% 270 81%

Intermediário 
adjacente 57 9 16% 57 16 28% 30 53%

Rural adjacente 368 46 13% 382 73 19% 150 49%

Totais 886 209 23,6% 918 307 33,4% 450

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Figura 7 – Meta de informatização por tipologia de município   
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Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Os resultados aquém do esperado decorrem da pandemia de Covid-19, mas também do fato de os mu-
nicípios alagoanos receberem os repasses de custeio-implantação em janeiro e fevereiro de 2020, pouco 
tempo antes da consolidação dos resultados do presente relatório (data de corte: junho/2020).

Os maiores impactos foram sentidos no cronograma de informatização previsto para o Projeto Piloto, o 
que afetou fortemente os resultados e a estratégia inicial. No mês de maio, o DESF/SAPS teve de alterar os 
prazos previstos nas portarias e na nota técnica do Informatiza APS no que tange ao prazo para a informa-
tização após o recebimento do custeio de implantação. Essa prorrogação se deu por meio da Portaria nº 
1.247, de 18 de maio de 2020, que adiou em quatro meses o prazo para o início do envio regular de dados 
dos estabelecimentos de Atenção Primária à Saúde por meio de sistema de prontuário eletrônico. Assim, os 
municípios passaram a ter até o termo de 2020 para comprovar que utilizaram os fundos e que suas eAPs 
se informatizaram, caso contrário terão de devolver os recursos recebidos.

É importante destacar que, diante da ocorrência do estado de calamidade pública provocada pelo novo 
coronavírus a partir de março, o projeto piloto do Conecte SUS foi impulsionado para auxiliar no controle da 
situação de emergência da saúde pública, redirecionando seus esforços, e focar em um plano de contingên-
cia e em ações de resposta à pandemia.

Conforme detalhado no Relatório Final do Projeto Piloto Conecte SUS, a meta estipulada pelo DESF/SAPS 
era de informatizar 450 eSF (50%) até o final de junho de 2020, contudo, devido à situação de calamidade 
pública trazida pela Covid-19, houve um replanejamento para que essa meta fosse atingida até dezem-
bro/2020. Para fins de acompanhamento da meta geral de informatização de eSFs do Projeto Piloto do 
Conecte SUS em Alagoas,  o presente relatório de monitoramento e avaliação – cuja data de corte é o dia 30 
de outubro de 2020 – coletou os dados disponíveis na competência de set./2020 do SISAB, onde é possível 
observar o seguinte avanço da informatização no estado de Alagoas.

Figura 8 – Avanço mensal na informatização de eSF em Alagoas   
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A Figura 8 demonstra que, passados três meses da data de término do Projeto Piloto em Alagoas (ju-
nho/2020), o total de eSF informatizadas foi 135, o que fez com que o estado saltasse de 209 equipes 
informatizadas em outubro de 2019 (23,5%) para 344 em setembro de 2020 (37%). O valor alcançado no 
período foi de 344 eSF informatizadas do total de 934 eSF presentes no estado, ou seja, houve 37% de in-
formatização.  No ritmo de informatização observado em Alagoas atualmente, após a crise do coronavírus 
(média de 6 eSF informatizadas por mês, de março a setembro), a meta de 450 eSF informatizadas não 
será atingida até o término do ano de 2020, devendo ser acompanhada ao longo de 2021. 

Em relação às metas específicas do Informatiza APS para cada uma das três tipologias de município de 
Alagoas, foi possível constatar que, apesar do avanço de 135 eSf no período de outubro de 2019 a setembro 
de 2020, nenhuma das metas foi alcançada, conforme detalhado na Tabela 6.

Tabela 6 – Informatização por tipologia de município  

Figura 9 – Meta de informatização por tipologia de município  
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Totais 886 209 23,6% 934 344 37% 450
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Fonte: Elaborada a partir de dados do SISAB, competência out./2019 a set./2020 (BRASIL, 2020i).

Após o término do projeto piloto em Alagoas, observou-se um avanço de 21 eSf informatizadas em municípios 
rurais, 16 em municípios urbanos e zero em municípios intermediários. O gráfico apresentado na Figura 9 permite 
a visualização do atingimento das metas para cada tipologia de Alagoas no período analisado.
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4.1.2 Metas RNDS

A necessidade de estabelecimento da RNDS é fundamentada pelos princípios e diretrizes da Política Na-
cional de Informática e Informações (PNIIS) e está alinhada tanto ao Plano Diretor de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação – PDTIC 2019/2021 (DATASUS, 2019) e ao PPA 2020-2023 quanto à Estratégia 
e-Saúde para o Brasil que reforça em sua visão: 

Até 2020, a e-Saúde estará incorporada ao SUS como uma dimensão fundamental, sendo 
reconhecida como estratégia de melhoria consistente dos serviços de saúde por meio da 
disponibilização e uso de informação abrangente, precisa e segura que agilize e melhore 
a qualidade da atenção e dos processos de saúde, nas três esferas de governo e no setor 
privado, beneficiando pacientes, cidadãos, profissionais, gestores e organizações de saúde 
(BRASIL, 2017, p. 9). 

Outro instrumento normativo no qual a RNDS encontra-se contemplada como projeto estratégico para o 
país é no PDTIC 2019/2021, que ressalta em seus objetivos estratégicos número quatro e cinco:

• OE.04 – Prover soluções digitais para viabilizar as ações, pautados nas diretrizes, políticas e 
programas do Ministério da Saúde.

•  OE.5 – Implantar a Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS, como base para a Estratégia 
e-Saúde (Saúde Digital) para o Brasil (BRASIL, 2020b, p. 38).

Assim como o Informatiza APS, a RNDS foi atrelada a um objetivo que compõe um instrumento normativo de mo-
nitoramento, o Plano Nacional de Saúde 2020-2023. Em seu quinto capítulo, intitulado “Objetivos, Metas e Projetos”, 
o PNS detalha seus sete objetivos e as metas quadrienais cujo acompanhamento é anualizado por meio das Pro-
gramações Anuais de Saúde. A RNDS está descrita dentro do objetivo sete “Aperfeiçoar a gestão do SUS visando 
a garantia do acesso a bens e serviços de saúde equitativos e de qualidade” (BRASIL, 2020c) com uma meta de:

• Conectar as 27 Unidades da Federação (UF) à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)

Para ser considerados conectados à RNDS, os Estabelecimentos de Saúde da UF devem enviar dados de 
saúde dos cidadãos atendidos para a RNDS. A CGISD/DATASUS/SE, responsável pela gestão da RNDS, es-
tipulou as metas da rede, que foram enviadas para a Casa Civil para fins de acompanhamento dos avanços 
por meio da plataforma “Agenda + Brasil”. A Tabela 7 detalha os indicadores encaminhados à Casa Civil.

Tabela 7  – Metas para a RNDS 

Nome da meta Meta Previsão de 
término Situação

Conectar a RNDS aos Estabelecimentos de 
Atenção Primária (EAP) nas 27 UFs  

Pelo menos 1 EAP 
conectado em cada UF 31/12/2020

Monitoramento em 
andamento, 1 UF conectada 

até o momento.

Conectar a RNDS aos Estabelecimentos de 
Atenção Primária nas 27 UFs  

50% dos EAP de cada 
UF conectados 31/12/2023 Monitoramento não iniciado

Fonte: Planilha de metas da RNDS enviada para a Casa Civil.
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O presente relatório, cuja data de corte é 30 de outubro, vem monitorando a situação da conexão dos EAPs 
das 27 UFs à RNDS.  A conectividade será realizada por meio do acesso à versão integrada e-SUS APS/
RNDS que estará disponível no PEC, através do qual será efetivada a conexão do EAP à RNDS. Para que o 
estabelecimento possa realizar a integração, é necessário que este possua um certificado digital ICP-Brasil 
do tipo A1 para garantir a segurança e cumprimento às leis de proteção de dados nas trocas de informação.

As frentes de trabalho do Conecte SUS responsáveis pela disponibilização do PEC e-SUS APS para acesso 
à RNDS são o DATASUS/SE e o DESF/SAPS. O planejamento da conectividade à RNDS foi executado por 
ambas as frentes em conjunto, que definiram um plano dividido em duas fases:

• Piloto

•  Disponibilização do PEC e-SUS APS versão integrada à RNDS para dez municípios selecionados nos 
estados de Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Tocantis, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Piauí.

• Data: outubro de 2020.

• Expansão nacional 

• Disponibilização do PEC e-SUS APS versão integrada à RNDS para todas as UFs do país.

• Data prevista: dezembro de 2020.

Atualmente, somente o município de Arujá/SP já possui EAPs integrados à RNDS por meio da nova versão 
PEC e-SUS APS. Dentre os demais municípios selecionados para o piloto, observa-se o seguinte status:

• Cuiabá/MT – certificado emitido e PEC integrado à RNDS, em fase final para integração à RNDS;

• Palmas/TO – certificado emitido, previsão de início de integração em novembro/2020;

• Santa Luzia/MG – certificado emitido, previsão de início de integração em novembro/2020;

• Brasília/DF – aguardando emissão de certificado;

• Marília/SP – aguardando emissão de certificado;

• Pelotas/RS – aguardando emissão de certificado;

• Piraí/RJ – aguardando emissão de certificado;

• Dourados/MS – aguardando emissão de certificado;

• Teresina/PI – aguardando emissão de certificado.
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4.2 Dados Operacionais da RNDS

4.2.1 Definição e objetivo

Dados operacionais são aqueles que refletem as operações realizadas por determinado negócio ou institui-
ção, ficando armazenados em plataformas que possibilitem sua consulta e utilização por parte de outros 
sistemas ou áreas de inteligência da organização.

Essa frente de monitoramento e avaliação procura mensurar o avanço e a efetividade da RNDS como plata-
forma nacional de inovação, informação e serviços digitais de saúde. Neste momento, já podemos coletar 
as informações persistentes na RNDS, cujo volume e abrangência geográfica permite a avaliação das in-
formações disponibilizadas, bem como medir o interesse dos cidadãos no consumo dessas informações.  

O conjunto de dados operacionais integrados, coletados e disponíveis na RNDS para a geração desta análise são: 

• Número de laboratórios conectados à RNDS;

• Quantidade de resultados de exames de Covid-19 enviados por esses laboratórios;

• Quantidade de downloads do aplicativo Conecte SUS Cidadão realizados.

4.2.2 Metodologia e resultados alcançados

O Plano de Monitoramento e Avaliação prioriza o conjunto de dados que podem ser extraídos diretamente 
da produção da RNDS. Os primeiros dados enviados para a RNDS foram fruto de uma iniciativa do  Minis-
tério da Saúde por meio DATASUS, que – diante da publicação da portaria GM/MS nº 1.792, de 21 de julho 
de 2020, que torna obrigatório os laboratórios da rede pública ou privada, bem como os universitários, a 
enviar  ao MS os resultados de exames para a Covid-19 – promoveu diversas reuniões com os laboratórios 
de análises clínicas para esclarecer dúvidas sobre o processo de credenciamento e documentação técnica 
de envio de dados via API à RNDS. O DATASUS disponibilizou no Portal de Serviços o sistema de credencia-
mento (documentação técnica) na RNDS; o material foi elaborado com base nas melhores práticas e nos 
padrões de interoperabilidade. O Ministério da Saúde, por meio do DATASUS, disponibiliza aos laboratórios 
suporte para eventuais dúvidas acerca do uso da RNDS no endereço eletrônico https://rnds.saude.gov.br. 

Uma vez iniciado o processo de alinhamento com os laboratórios de análises clínicas para envio de dados 
para a RNDS, iniciou-se um projeto piloto para o qual onze laboratórios foram selecionados. O processo de 
seleção foi conduzido pelo DATASUS em conjunto com a Abramed, que elencou os laboratórios de referên-
cia para participação no projeto. Abaixo, a relação dos laboratórios selecionados para o piloto e o status de 
integração destes em meados de julho de 2020: 

• Diagnósticos da América S. A. – integração concluída e enviando dados para a RNDS;

• Fleury – integração concluída e enviando dados para a RNDS;

• Hermes Pardini – integração concluída e enviando dados para a RNDS;

• Sabin Medicina Diagnóstica – integração concluída e enviando dados para a RNDS;

https://rnds.saude.gov.br
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• Laboratório Butantã – desenvolvendo API para integração;

• Laboratório Israelita Albert Einstein – participou dos alinhamentos no MS, mas não deu início ao processo 
de integração;

• Alliar – não participou dos alinhamentos no MS e não se manifestou quanto ao processo de integração;

• Diagnósticos do Brasil – não participou dos alinhamentos no MS e não se manifestou quanto ao processo 
de integração;

• DMS Burnier – não participou dos alinhamentos no MS e não se manifestou quanto ao processo de integração;

• Lab Rede – não participou dos alinhamentos no MS e não se manifestou quanto ao processo de integração;

• Central Sorológica de Vitória – não participou dos alinhamentos no MS e não se manifestou quanto ao 
processo de integração.

Após a publicação da Portaria nº 1.792/2020, os laboratórios TOMMASSI e SES-BA também contataram o 
MS e deram início ao processo de desenvolvimento da API para integração.

Entre julho e outubro de 2020 a integração dos laboratórios à RNDs caminhou de forma acelerada. Visando 
aumentar a adesão de laboratórios de análises clínicas ao processo de integração à RNDS, o DATASUS 
estruturou lives e reuniões técnicas nas redes sociais para os laboratórios interessados em esclarecer dú-
vidas sobre o processo de credenciamento. Se em julho havia 11 laboratórios integrados à RNDS enviando 
resultados de exames de Covid-19, no final de outubro, após os diversos esforços do DATASUS, esse núme-
ro aumentou para 67. Além disso, o total de resultados de exames de Covid-19 enviados para a RNDS em 
julho somava pouco mais de 1 milhão de unidades, valor esse que chegou a 3.859.376 exames até o dia 30 
de outubro (data de corte deste relatório). 

Para a geração do presente relatório de monitoramento e avaliação, foram extraídos dados da nuvem da 
RNDS pelo DATASUS e sumarizados nas tabelas 8 e 9. A Tabela 8 mostra os oito laboratórios privados e 
dados do Ministério da Saúde integrados à RNDS que, somados, compreendem 95% dos resultados de 
exames de Covid-19 enviados para a RNDS.
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Tabela 8  – Resultados de exame COVID-19 enviados para a RNDS por laboratório 

Figura 10  – Resultados de exame COVID-19 enviados para a RNDS por laboratório

Laboratório Resultados de exames de 
Covid-19 enviados % do total

Fleury S. A. 1.090.238 28%

Ministério da Saúde 788.418 20%

Laboratório Sabin de Análises Clínicas S. A. 666.813 17%

Diagnósticos da América S. A. 522.208 14%

Instituto Hermes Pardini LTDA 258.009 7%

Labi Exames S. A. 140.333 4%

HI Technologies S. A. 100.223 3%

Genolab Genética Avançada Laboratório LTDA 48.783 1%

Simile Instituto de Imunologia Aplicada LTDA 42.510 1%

Demais laboratórios 201.841 5%

Total 3.859.376 100%

Fonte: Elaborada a partir de dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, coleta em 30/10/2020 (BRASIL, 2020a).

Fonte: Elaborada a partir de dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, coleta em 30/10/2020 (BRASIL, 2020a). 

O gráfico ilustrado na Figura 10 permite observar que, até a data de corte, a concentração dos envios se deu 
por oito Laboratórios privados somados ao Ministério da Saúde.
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Tabela 9 – Resultados de exame enviados para a RNDS por UF 

Tabela 10 – Downloads do aplicativo Conecte SUS Cidadão 

Estado Resultados de exames de 
Covid-19 enviados % do total

SP 1.725.170 45%

DF 666.813 17%

MG 337.220 9%

RJ 309.462 8%

PR 170.867 4%

Demais UFs 649.844 17%

Total 3.859.376 45%

Plataforma Quantidade de Downloads até a data de corte

Android 2,75 milhões

IOS 2,2 milhões

Fonte: Elaborada a partir de dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, coleta em 30/10/2020 (BRASIL, 2020a).

Fonte: Elaborada a partir de dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, coleta em 30/10/2020 (BRASIL, 2020a).

A Tabela 9 sumariza o envio de resultados de exames de Covid-19 por UF.

Outra forma de mensurar os avanços da Saúde Digital no Brasil é a análise de quantos downloads do apli-
cativo Conecte SUS Cidadão foram realizados até a data de corte deste relatório. A Tabela 10 sumariza o 
número de downloads do aplicativo Conecte SUS Cidadão nos sistemas operacionais Android e IOS.

O novo aplicativo, modernizado a partir do Meu DigiSUS, permite que o cidadão visualize atendimentos 
realizados, vacinação e medicação retirada nos pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS. Ao facilitar o 
acesso do cidadão ao seu histórico de utilização do sistema de saúde e os resultados de exames de Co-
vid-19, o MS dá um importante passo na direção do fortalecimento da continuidade e transição do cuidado 
nos setores público e privado.
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4.2.3 Próximos passos

Além dos indicadores acima detalhados, um conjunto maior e mais amplo de indicadores está sendo de-
senvolvido para que, até o término do ano de 2020, a mensuração dos resultados da RNDS possa abranger 
todas as variáveis necessárias.

4.3 Maturidade Digital dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
É reconhecido que estabelecimentos de saúde digitalmente mais maduros melhoram a experiência dos 
pacientes e dos profissionais de saúde, sendo capazes de oferecer melhor continuidade e transição do 
cuidado aos indivíduos. Mas qual o estágio atual dos estabelecimentos de saúde nessa jornada de trans-
formação digital? Como medir o nível de maturidade digital?

Foi pensando nessas questões que foi desenvolvido o conceito de Índice de Maturidade Digital da Saúde 
(ImDS), baseado em métodos internacionais de avaliação de maturidade digital em saúde, tais como os 
modelos de maturidade da HIMSS Analytics, o NHS Digital Assessment Tool do Ministério da Saúde inglês, 
e o Global Digital Health Index, da OMS. 

O ImDS é uma ferramenta para avaliação e monitoramento da maturidade de instituições de saúde em rela-
ção à saúde digital. Tal ferramenta consiste em um conjunto de questões classificadas em uma dimensão 
e um domínio. Cada questão é composta por cinco possíveis respostas que indicam o grau de maturidade 
dos diferentes aspectos da saúde digital, tais como governança, interoperabilidade, segurança da informa-
ção, uso do Prontuário Eletrônico do Paciente etc. e resulta em um percentual que identifica o nível digital 
de uma instituição de saúde, considerando a adoção da tecnologia e a preparação para a jornada digital.

Dentre os benefícios do ImDS, destacam-se:

• avaliar de maneira simples e rápida o nível de maturidade digital de uma instituição de saúde, através de 
um método padronizado, permitindo benchmarking e comparações;

• permitir o acompanhamento da transformação digital na saúde de uma comunidade de instituições (mu-
nicípio, estado, país, entre outros);

• apoiar a elaboração de políticas públicas para acelerar a transformação digital na saúde e a adesão à RNDS.

Dessa forma, o ImDS permite uma avaliação simultaneamente ágil e abrangente, uma vez que consiste 
em um questionário que pode ser respondido diretamente pelo gestor do Estabelecimento Assistencial de 
Saúde (EAS).
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4.3.1 Metodologia

O índice é obtido a partir do preenchimento de um questionário on-line de autoavaliação composto por 
questões organizadas em duas dimensões e quatro domínios:

• Dimensões:

• Adoção da tecnologia – avalia o nível de incorporação de tecnologias digitais (sistemas, aplicativos 
etc.) nos processos operacionais, assistenciais e gerenciais da instituição. Inclui os domínios Sistemas 
e Serviços, Padrões e Interoperabilidade e Infraestrutura e Segurança.

• Preparação para a jornada digital – avalia se a instituição está se preparando para a incorporação das 
tecnologias digitais, considerando uma equipe qualificada em saúde digital, com apoio institucional e go-
vernança. Além disso, deve possuir uma estratégia bem planejada com acompanhamento do impacto 
das mudanças em seus indicadores. 

• Domínios:

• Infraestrutura e Segurança: avalia a infraestrutura de TI necessária para permitir a adoção e o funciona-
mento adequado das tecnologias, bem como aspectos da segurança da informação.

• Recursos Humanos em Saúde Digital: avalia a qualificação das equipes da organização que estão à 
frente dos projetos de saúde digital.

• Governança de TI e Recursos Organizacionais: avalia os aspectos relacionados à governança de saúde 
digital na organização, incluindo aspectos estratégicos, cultura organizacional e de inovação.

• Sistemas, Serviços, Padrões e Interoperabilidade: avalia os serviços e sistemas que implementam a 
saúde digital nos estabelecimentos de saúde, bem como os padrões e a interoperabilidade.

As questões são classificadas em domínios e dimensões, atribuindo-se uma pontuação que varia de 0% a 
100%, o que permite uma mensuração do estágio de maturidade em uma escala de graduação, conforme 
representado na Figura 11.

“O índice é obtido a partir do 
preenchimento de um questionário 
on-line de autoavaliação composto 
por questões organizadas em duas 
dimensões e quatro domínios.”
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A instituição 
não possui uma 

estratégia digital. 
As lideranças e a 
equipe não estão 
preparadas para 
a transformação. 

Como 
consequência, 
a maior parte 
dos serviços e 
aplicações não 

são digitais.

A instituição 
já iniciou a 
sua jornada 

digital, contando 
com algumas 

soluções digitais 
para os serviços 

mais básicos. 
As lideranças já 
entendem que a 
transformação 

digital é 
essencial.

A instituição já 
está colhendo 
os frutos da 

transformação 
digital, com 

uma estratégia 
clara e o 

engajamento dos 
colaboradores 
da instituição. 
Boa parte dos 

serviços e 
aplicações já 
são digitais.

A instituição 
alcançou níveis 

avançados 
em serviços 
digitais, com 

uma estratégia 
para criação de 
novos serviços 

baseados na 
tecnologia 
e avaliando 
o impacto 
em ciclos 

de melhoria 
contínua.
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Figura 11 – Representação gráfica da Escala de Maturidade Digital

Fonte: Elaboração própria.

Os estágios de maturidade apresentados anteriormente auxiliam na identificação do perfil dos estabeleci-
mentos de saúde sob o ponto de vista de evolução digital, permitindo aos gestores locais ou pesquisadores 
nacionais acompanharem o progresso da saúde digital no país. 

Destaca-se que o índice reconhece as especificidades e diferencia questionários para a aplicação em dife-
rentes tipos de estabelecimentos de saúde, tais como:

• Instituições assistenciais, aplicado em EAS;

• Laboratórios, aplicado em laboratórios de análises clínicas;

• Mantenedoras, aplicado em gestores de redes assistenciais.

Conforme dito anteriormente, o questionário é autoaplicado, ou seja, cabe ao gestor do próprio estabele-
cimento (ou sua mantenedora) acessar o questionário aplicável para o perfil da instituição e respondê-lo.  
Os questionários estão disponíveis em https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=X83M79KRC8.

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=X83M79KRC8
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4.3.2 Situação atual

O ImDS finalizou, em julho de 2020, o seu piloto de aplicação. Nessa etapa foram avaliados 18 estabele-
cimentos, sendo 15 estabelecimentos assistenciais de saúde (2 UBS, 1 UPA, 1 clínica e 11 hospitais) e 3 
laboratórios de análise clínica. Essa etapa de piloto do IMDS, embora também impactada pela pandemia 
(amostra contava inicialmente com 33 estabelecimentos distribuídos em 11 municípios), foi fundamental 
para avaliar e refinar o questionário aplicado e a ponderação das respostas. Os dados coletados na etapa 
piloto de aplicação dos questionários do ImDS apontam os dados sumarizados na Figura 12.

Figura 12 – Sumarização dos resultados da aplicação de questionários do IMDS

 Fonte: Elaborada a partir de dados coletados dos questionários aplicados no Piloto do ImDS. 

Estabelecimentos 
Assistenciais Maturidade (IDS)

Dimensões Domínios

Adoção de 
 Tecnologia

Preparação para 
Jornada Digital SSPI Infra RH Gov

EAS 1 57,1 46,2 57,1 50 37,5 46,9

EAS 2 62 39,6 60,4 25 12,5 59,4

EAS 3 51 26,9 49 25 37,5 33,3

EAS 4 54,8 50 52 41,7 50 61,1

EAS 5 54 40,4 53,1 41,7 50 41,7

EAS 6 74 78,8 79 58,3 75 72,2

EAS 7 76,9 46,2 77 41,7 62,5 47,2

EAS 8 33,7 22,9 33 25 12,5 27,8

EAS 9 26,9 25 23,1 37,5 12,5 36,1

EAS 10 66,7 57,7 63,5 83,3 37,5 63,9

EAS 11 14,1 22,9 13,6 0 12,5 34,4

EAS 12 60,6 72,9 58 87,5 25 86,1

EAS 13 0 7,1 0 0 0 10

EAS 14 64,1 80,6 64,1 37,5 87,5 95

EAS 15 11,5 34,6 10 25 25 41,7

Laboratórios Maturidade (IDS)
Dimensões Domínios

Adoção de 
 Tecnologia

Preparação para 
Jornada Digital SSPI Infra RH Gov

LAB 1 60,4 52,3 52,3 50 12,5 78,6

LAB 2 52,3 47,9 50 50 37,5 53,6

LAB 3 38,5 29,2 31,3 33,3 12,5 43,8
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Cabe reconhecer e destacar que a quantidade de estabelecimentos avaliados é reduzida, mas o objetivo nesse 
primeiro momento é avaliar o potencial de realização de análises quando o indicador for aplicado em larga escala. 
Nesse sentido, o quadro acima permite avaliar os resultados obtidos por cada estabelecimento e aponta o poten-
cial de evolução e transformação digital nas dimensões e domínios explorados na Estratégia de Saúde Digital. 

A Figura 13 apresenta um gráfico extraído da avaliação dos resultados alcançados nas dimensões do IMDS, 
permitindo uma análise de concentração de quadrantes, ou seja, uma análise de maturidade global do siste-
ma de saúde sob o ponto de vista da relação entre adoção da tecnologia e preparação para a transformação.

Figura 13 – Representação gráfica da preparação dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

Fonte: Elaborada a partir de dados coletados dos questionários aplicados no Piloto do ImDS.

Finalizada a avaliação dos resultados da aplicação do piloto do ImDS, o próximo passo consistiu na coleta 
de feedbacks dos estabelecimentos respondentes e na apresentação dos resultados ao CGESD, que fez 
contribuições e apontamentos para melhorias, principalmente no que concerne ao alinhamento do índice à 
ESD28. Com base nos feedbacks dos respondentes e nas contribuições do CGESD, o IMDS vem passando 
por um processo de aprimoramento ao longo dos meses finais de 2020, processo este que envolve:

• Ajuste do questionário de acordo com o tipo de estabelecimento respondente, por exemplo, UBS, UPAs, 
clínicas ou consultórios, laboratórios, entre outros. 
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• Amadurecimento de questões para englobar fatores como o uso de telemedicina, conexão com a RNDS, 
uso de certificados digitais, suporte a programas da APS do SUS, interoperabilidade com farmácias, uso de 
terminologias clínicas, interoperabilidade com dispositivos de internet of things, dentre outros.

4.3.3 Próximos passos

Até o fim do ano de 2020, o DATASUS tem como objetivo cumprir os seguintes passos:

• definir uma estratégia para expansão, disseminação e apresentação do ImDS; 

• preparar a base de dados para expansão do ImDS;

• elaborar a documentação técnica do ImDS e materiais educativos e de treinamentos sobre o índice;

• aplicar o ImDS em ondas nas instituições de saúde definidas na estratégia de expansão.

4.4 Indicadores Conecte SUS Gestor
O Conecte SUS Gestor é uma solução digital que permitirá o compartilhamento de informações obtidas na 
RNDS para os gestores de saúde por meio de um painel analítico derivado de uma base populacional de 
registros de encontros assistenciais e documentos clínicos enviados para RNDS. Através de um painel de 
visualização, gestores poderão acessar informações sobre a utilização de serviços de saúde e sobre o perfil 
clinico-epidemiológico da população pouco tempo depois de disponibilizados. Isso permitirá a tomada de 
decisão informada e o planejamento estratégico proativo, baseado em uma análise de necessidades reais. 
Além disso, os gestores poderão ter uma visão mais precisa da saúde da população, com informações legí-
timas sobre as necessidades e a utilização de serviços dos cidadãos em sua jurisdição e, desse modo, vão 
conseguir programar e planejar ações e serviços pensados para essas demandas reais.

Os indicadores que serão disponibilizados no Conecte SUS gestor dividem-se em dois blocos:

• Indicadores de saúde especializada, sob a governança do DATASUS e definição da Coordenação-Geral de 
Monitoramento de Indicadores de Serviços na Atenção Especializada à Saúde/SAES. 

• Indicadores da Atenção Primária, ação sob liderança do DATASUS e definição da Coordenação-Geral de 
Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à Saúde e da Coordenação-Geral de Informação da Aten-
ção Primária/SAPS. 

Os dados para a geração dos indicadores que compõem o Conecte SUS Gestor são extraídos a partir dos 
registros de eventos clínicos enviados pelos Estabelecimentos da Atenção Primária ao SISAB ou ao siste-
ma de Autorização de Internação Hospitalar (AIH-SUS). Uma vez consolidado o processo de atualização da 
RNDS, esses indicadores são apresentados no Portal Conecte SUS Gestor. 
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Durante a fase de planejamento, o DATASUS pactuou com as áreas técnicas da SAES quais deveriam ser os 
oito indicadores disponibilizados na ferramenta. Entre os indicadores de Saúde Especializada que poderão 
ser utilizados para auxiliar no monitoramento dos avanços da Saúde Digital no Brasil, cujas fichas de quali-
ficação estão contidas no apêndice desse documento, destacam-se:

• taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade cirúrgica;

• taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade clínica;

• taxa estimada de ocupação de leitos geral;

• taxa estimada de ocupação de leitos de UTI;

• taxa estimada de mortalidade institucional;

• readmissão em até sete dias após a última internação no mesmo hospital.

• média de permanência geral;

• média de permanência (dias) em UTI.

Após discussões entre DATASUS e SAES, definiu-se que os indicadores relacionados à UTI não seriam 
priorizados, devendo ser implantados somente após a configuração dos demais. Os indicadores de Saúde 
Especializada passarão a ser disponibilizados no Portal Conecte SUS Gestor à medida que a área técnica 
responsável da SAES alinhe o fluxo de coleta e disponibilização junto com o DATASUS.

Além dos indicadores da Atenção Especializada, o Portal Conecte SUS Gestor fará o monitoramento dos in-
dicadores de Atenção Primária, que estão sob elaboração pelas áreas técnicas da SAPS juntamente com o 
DATASUS. Até a data de corte do presente relatório seis indicadores da Atenção Primária foram escolhidos 
para gerar insumos para o Portal Conecte SUS Gestor:

• razão entre a quantidade de pessoas não vinculadas e vinculadas à APS atendidas em determinado município;

• percentual de pessoas consideradas hiperutilizadoras da APS;

• percentual de pessoas internadas por condições sensíveis à Atenção Primária (ICSAP);

• percentual de pessoas internadas por hipertensão e suas complicações;

• percentual de pessoas de 30 a 59 anos internadas por Diabetes Mellitus e suas complicações;

• percentual de pessoas com Diabetes Mellitus que realizaram amputação/desarticulação de membros inferiores.

Os indicadores definidos junto à SAPS estão em processo de qualificação e, portanto, não possuem ficha de 
qualificação finalizada para inserção no apêndice desse documento. O conjunto de indicadores propostos 
terá seu amadurecimento de forma incremental e iterativa conforme amadureça também a solução tecnoló-
gica por trás da integração dos dados de saúde na RNDS. Uma vez definidos e implementados os indicadores, 
será possível mensurar aspectos epidemiológicos associados à troca de dados em saúde pela RNDS.
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5.1 Evolução do Plano de Monitoramento e Avaliação para a ESD28
Reafirmando os conceitos definidos na Parte 1 deste documento, as ações propostas no Plano de M&A 
têm como objetivo garantir que o Plano de Ação se mantenha consistente e aderente à visão de Saúde 
Digital ao longo dos anos. Cabe ao Plano de M&A fornecer diretrizes claras e oferecer a flexibilidade ne-
cessária para que as atividades desenvolvidas em cada ciclo do Plano de Ação se mantenham aderentes 
às necessidades da saúde e aproveitem oportunidades de captura de valor que se apresentem no decor-
rer de sua execução. 

A ESD28 propõe que o Plano de M&A seja centrado em duas grandes prioridades que, ao serem atendidas, 
levarão a um Plano de M&A factível, que se torne mais robusto e mais consistente a cada revisão.

É fundamental ressaltar que o objetivo da ESD28 incorpora e expande os objetivos do Programa Conecte 
SUS, uma vez que este é um programa de governo, portanto limitado a quatro anos, enquanto a Estratégia 
de Saúde Digital tem foco em ações e resultados para 2028. Além disso, a ESD28 contempla a visão de uma 
RNDS que seja plataforma de inovação, informação e serviços digitais de saúde para todo o Brasil. Como 
descrito na ESD28, essa visão será alcançada por meio da construção de um espaço de colaboração estru-
turado por instrumentos de governança, legislação, recursos financeiros, materiais, humanos e organizacio-
nais adequados. Entre esse conjunto de recursos, o espaço de colaboração e a estratégia deverão contar 
com mecanismos de monitoramento e avaliação inovadores, inclusivos e baseados nas melhores práticas.

O Plano de Monitoramento e Avaliação adotado até o momento pelo Programa Conecte SUS oferece uma 
base testada e validada na prática, a qual será utilizada para impulsionar o salto de qualidade necessário 
para um PM&A compatível com as necessidades da ESD28. 

A abordagem para a expansão do PM&A para a ESD28 é proposta pelo desenvolvimento de ações em duas 
prioridades. São estas:

• consolidar o modelo de monitoramento e avaliação do Conecte SUS;

• estabelecer o modelo de monitoramento e avaliação para a colaboração, vital para que a RNDS alcance a 
visão estratégica proposta.

Essas prioridades e as formas de atendê-las são apresentadas na seção a seguir.

“O Plano de Monitoramento 
e Avaliação adotado até o 
momento pelo Programa 
Conecte SUS oferece uma base 
testada e validada na prática.”
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5.2 Consolidar o Modelo de Monitoramento e Avaliação do Conecte SUS
Essa prioridade tem como propósito consolidar a governança e os processos de monitoramento e avalia-
ção do Conecte SUS. Como apresentado nas seções anteriores, esses processos vêm sendo praticados e 
precisam ser consolidados e continuamente expandidos para atender à evolução do Conecte SUS, como 
proposto no Plano de Ação. 

A consolidação do modelo de monitoramento e avaliação do Conecte SUS pode ser expressa pelas seguin-
tes subprioridades.

5.2.1 Formalizar o modelo de governança de M&A do Conecte SUS

Essa subprioridade é voltada ao fortalecimento e à expansão do modelo de governança do Conecte SUS 
através do fortalecimento e da consolidação das instâncias já sendo utilizadas na elaboração das ações de 
monitoramento e na apresentação dos relatórios periódicos de avaliação.

5.2.2 Formalizar e consolidar as instâncias de governança de M&A do Conecte SUS

Essa ação tem como objetivo fundamental formalizar e consolidar as instâncias utilizadas nos processos 
de monitoramento e avaliação do Programa Conecte SUS nos níveis estratégico, tático e operacional, de 
acordo com as orientações estabelecidas no PAM&A 2019-2023 e que foram praticadas para a elaboração 
deste relatório. Por clareza, estas instâncias são mencionadas a seguir:

Patrocínio do Plano de Monitoramento e Avaliação do Conecte SUS – garante que o Plano de M&A seja 
valorizado como instrumento essencial de garantia de sucesso do programa;

Supervisão e Gestão Estratégica de M&A do Conecte SUS – fornece orientação e contribuição para a 
definição de indicadores, metas e processos de monitoramento. Revisa e aprova recomendações corre-
tivas ou de melhoria;

Gestão da Execução dos processos de M&A do Conecte SUS – garante que o Plano de M&A seja execu-
tado a contento, orientando de forma adequada a execução do Plano de Ação, e o mantendo aderente 
aos objetivos da ESD.

Entre as atividades a serem desenvolvidas, pode-se mencionar:

• identificação dos atores de cada instância;

• elaboração dos documentos de atribuições e responsabilidades;

• publicação das portarias correspondentes.
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5.2.3 Formalizar o Modelo de Operação de M&A do Conecte SUS

O propósito da função monitoramento e avaliação é acompanhar e analisar de forma sistemática a implan-
tação do Plano de Ação da Estratégia Digital para garantir que a análise dos resultados seja eficaz e efetiva 
para a geração de insights, a recomendação de correções de curso, quando necessário, e a proposição 
de iniciativas que melhor aproveitem novas oportunidades de captura de valor para a Estratégia de Saúde 
Digital em benefício de todos.

Esta seção propõe os processos e as responsabilidades que devem ser formalizados para que as ativida-
des de M&A do Conecte SUS sejam estáveis e robustas, capazes de levar à avaliação consistente e siste-
mática das ações desenvolvidas no âmbito do programa, conforme descrito a seguir.

5.2.3.1 A Seleção e Manutenção de Indicadores

A seleção e a manutenção de um elenco adequado de indicadores é fundamental para o processo de monito-
ramento e avaliação. A escolha de indicadores atende a critérios predefinidos. Idealmente, indicadores devem:

• resultar em informações relevantes que estejam vinculadas aos resultados esperados;

• ser objetivos e quantitativos para que sua medida seja reprodutível e independente do observador;

• ser extraídos da rotina da operação;

• ser de fácil obtenção, a partir de dados de qualidade, precisos, verificáveis e de boa disponibilidade;

• definir de maneira inequívoca, com clareza e precisão, o que se está medindo;

• ser oportunos, gerados a tempo para a tomada de decisão;

• viabilizar comparações entre serviços, regiões ou países a cada momento e ao longo do tempo;

• contribuir para a gestão de riscos, de forma a controlar o impacto potencial de efeitos indesejáveis.

O processo de adoção de indicadores pode ser composto de dois subprocessos:

A) Concepção do Indicador

Essa etapa define a concepção e a adoção de um indicador para determinado fim, com justificativas, e 
todos os aspectos de qualificação do indicador. Inclui também a revisão sistemática do conjunto de indica-
dores em uso.



59 MINISTÉRIO DA SAÚDE

B) Definição de Linha de Base, Metas, Fases e Prazos

Nessa etapa são definidos a linha de base, as metas, as fases e os prazos associados ao indicador.

5.2.3.2 Aprovação

A inclusão ou modificação de indicadores deve ser aprovada pela instância competente para que possa 
fazer parte da atividade de monitoramento e avaliação.

5.2.3.3 Extração de Dados e Cálculo do Indicador

Essa atividade consiste em extrair, analisar e qualificar os dados necessários para o cálculo do indicador, 
de acordo com a qualificação. Os dados extraídos devem ser analisados para verificação de qualidade, de 
acordo com critérios e processos bem definidos para sua utilização no cálculo do indicador.

5.2.3.4 Interpretação do significado do indicador

Uma vez calculado, o indicador deve ser analisado para fins de consistência, resultados inesperados, im-
pacto recebido de fenômenos externos ou quaisquer outras razões que possam alterar seu significado.

5.2.3.5 Compilação e Análise

De posse do conjunto de indicadores calculados para cada período ou fase, a equipe de reporte deve anali-
sar a qualidade, completude e interpretar a relação cruzada entre os indicadores. O conjunto de indicadores, 
bem como a informação, o conhecimento e os insights derivados de sua análise são preparados e encami-
nhados ao DATASUS.

5.2.3.6 Reporte

O relatório inicial preparado na fase de Compilação e Análise é avaliado, criticado e validado pelo DATASUS, 
que o encaminha às instâncias superiores, a quem caberá propor ações táticas e estratégicas como resul-
tado do processo de monitoramento e avaliação.
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5.3 Estabelecer o Modelo de M&A para a Colaboração
O Eixo 3 da ESD28 ambiciona implementar o ambiente conceitual, normativo, educacional e tecnológico 
que favoreça a colaboração efetiva. Como liderança do Plano de Ação, cabe aos espaços de governança do 
SUS, notadamente à Comissão Intergestores Tripartite (CIT), oferecer diretrizes, atrair parceiros e promover 
a institucionalização desse espaço de colaboração. É responsabilidade do Ministério da Saúde executar as 
ações necessárias para a implementação desse espaço, atraindo participantes que deverão ser reconheci-
dos como parceiros das iniciativas, ter liberdade criativa e de ação, e participação na tomada de decisões, 
respeitadas as normas e diretrizes formuladas no Eixo 2.

O sucesso da ESD28 está intimamente associado ao sucesso desse espaço de colaboração em Saúde 
Digital. Desta forma, o processo de M&A da ESD deve centrar-se em sistematicamente entender, monitorar, 
avaliar e tomar decisões que garantam que a colaboração se mantenha efetiva, eficiente e orientada para 
a visão de Saúde Digital.

Esta prioridade tem como propósito estabelecer a governança e os processos de monitoramento e avalia-
ção do espaço de colaboração da ESD. Definir a governança desses processos é uma ação que deve ser 
liderada pelo DATASUS/MS, necessitando ser inclusiva para levar à uma colaboração efetiva, responsável, 
ética e juridicamente segura.

O modelo de governança de M&A da colaboração é semelhante, mas não é idêntico ao do Conecte SUS, 
principalmente em função da necessidade de balanço entre autoridade governamental e necessidade de 
construção de consenso. 

Considerando que o estabelecimento do modelo de M&A para as ações colaborativas da ESD28 faz 
parte do estabelecimento da Governança e Liderança da ESD, como definido na Prioridade 1 do Plano 
de Ação, e que esta atividade requer a participação de uma gama de atores, propõe-se que o detalha-
mento das atividades cobertas nesta seção siga os passos definidos na ESD28. Ainda assim, cabe pro-
por que o modelo de M&A para a colaboração utilize o conhecimento e a prática obtidos na elaboração 
deste Relatório de Avaliação. 
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Esta seção sumariza a primeira avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, 2020-2028. Busca, 
ainda, oferecer recomendações para a evolução da ESD28 e, em especial, para o processo de monito-
ramento e avaliação da Estratégia de Saúde Digital.

6.1 Avanços e Limitações
A ESD28 tem uma história muito recente, aprovada no CGESD em 31 de julho de 2020 e aprovada na CIT 
em agosto de 2020, foi definida como uma revisão do PAM&A 2019-2023, resultando na unificação das in-
citativas e em expansão e aprofundamento dos conceitos, práticas e culturas que permitam chegar à visão 
estratégica da RNDS como plataforma nacional de inovação, informações e serviços de Saúde Digital.

Este relatório é a primeira avaliação do desenvolvimento da estratégia e tem como objetivo tornar-se sis-
temático e periódico, de forma a gerar insights, percepções e conhecimentos que possibilitem a melhoria 
contínua de todos os aspectos da ESD28, tendo como diretrizes a estratégia em si, os princípios doutriná-
rios do SUS e as necessidades de Saúde, o bem-estar e o desenvolvimento social da população brasileira.

O período coberto por este relatório, de outubro de 2019 a julho de 2020, é curto quando se considera um 
foco estratégico de oito anos. Os processos atuais de M&A foram, em grande parte, construídos e adotados 
ao longo deste período. Apesar disso, houve a construção de um embrião relevante de cultura e práticas 
estratégicas em todas as instâncias, sobretudo no DATASUS, que deve ser reconhecido e valorizado. Ao 
longo desses dez meses, foram obtidas conquistas transformadoras e que precisam ser consolidadas para 
que sejam incorporadas às práticas do Ministério da Saúde, sobretudo no DATASUS, e assim se tornem sus-
tentáveis e resilientes. Cada uma das relevantes conquistas mencionadas a seguir tem valor em si mesma, 
mas a análise do conjunto de conquistas demonstra que as ações estratégicas, integradoras e transforma-
doras avançaram de forma significativa ao longo de 2019 e 2020:

• Desenvolvimento da Cultura de Gerenciamento de Riscos – a cultura de gerenciamento de riscos ganhou 
impulso com a série de oficinas realizadas no âmbito do Programa Conecte SUS, incluindo as específicas 
para a RNDS e para o Informatiza APS. O conhecimento adquirido e os processos estabelecidos estão do-
cumentados e publicados nos respectivos relatórios das oficinas no Sistema Eletrônico de Informações do 
Ministério da Saúde. Mais importante ainda, o gerenciamento de riscos entrou na rotina das atividades do 
DATASUS e de outros departamentos, em especial nas ações relacionadas à ESD. 

• Cultura de valorização da LGPD – a força-tarefa para estudo e adequação das atividades do DATASUS à 
LGPD merece destaque devido à internalização dos conceitos da LGPD pela equipe do DATASUS e do MS, 
principalmente pelos profissionais envolvidos na implantação da RNDS. Portanto, alertas para a neces-
sidade de privacidade, sigilo, transparência, consentimento e segurança associada à esta iniciativa são 
importantes de serem sinalizadas.

• Institucionalização do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital (CGESD) – a formalização do Co-
mitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital (CGESD), por meio de resolução CIT de 29 de agosto de 2019, 
viabilizou a governança da Estratégia de Saúde Digital em consonância com diretrizes, objetivos e metas 
definidas no PNS e nas Políticas Nacionais de Saúde, como a PNIIS.

• Institucionalização do Programa Conecte SUS, incluindo o Informatiza APS e a RNDS – a institucionalização 
da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e de vários aspectos relacionados à adoção de padrões para in-
teroperabilidade, por meio de portaria publicada em 28 de maio de 2020, deu à RDNS a dimensão e a relevância 
adequadas para viabilizá-la como plataforma nacional de Saúde Digital. Resultou também na institucionalização 
do projeto de informatização e qualificação da atenção primária como projetos estratégicos do Conecte SUS. 
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• Publicação do PAM&A 2019-2023 – depois de aprovado pelo Comitê Gestor da Estratégia de Saúde 
Digital e pactuado por ad referendum na CIT, foi publicado o Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação 
de Saúde Digital para o Brasil, para o período 2019-2023. O PAM&A 2019-2023 tem como objetivo central 
identificar, priorizar e integrar, de forma coordenada, programas, projetos e ações de saúde, serviços e 
sistemas de informação e comunicação, mecanismos de financiamento, infraestrutura, governança, tec-
nologias e recursos humanos, de forma a atingir a visão da Estratégia de Saúde Digital, da qual é parte 
integrante. O PAM&A visa também estabelecer processos de monitoramento e avaliação que permitam 
o acompanhamento da sua execução, fornecendo dados, insumos e insights que permitam tanto apro-
veitar oportunidades de crescimento rápido que se abram quanto propor alteração de rumos, quando 
necessário. A aprovação e publicação do PAM&A 2019-2023 impulsionaram a construção da ESD28.

• Aprovação da Estratégia de Saúde Digital 2020-2028 – a aprovação da ESD28 pelo CGESD em 31 de julho de 
2020 é um marco extremamente relevante para a Saúde Digital no Brasil. Isso legitima as iniciativas avaliadas 
neste relatório e abre espaço para institucionalização da ESD28 em todas as dimensões, possibilitando que as 
prioridades identificadas na ESD28 passem a ser atendidas de forma sistemática, integrada e coordenada. 

• Revisão da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) – a revisão, atualização, vali-
dação e publicação da PNIIS, de forma quase simultânea à da ESD28, valoriza o processo de construção es-
tratégica da Saúde Digital no Brasil e contribui para a sua institucionalização, legitimação e sustentabilidade.

Houve, obviamente, ações que não alcançaram os resultados esperados e desejados. Parte das lições 
aprendidas foi apresentada e discutida nas seções anteriores deste relatório. Muitas das dificuldades e fa-
lhas são certamente explicadas pelo direcionamento de esforços do DATASUS para atender às demandas 
prementes da pandemia de coronavírus, como amplamente relatado neste documento. Ainda assim, e para 
que se possa fortalecer a ESD, é importante avaliar os aspectos que poderiam ter sido melhor endereçados, 
independentemente da pandemia. Entre estes, devem ser citados:

• Fortalecer relacionamento com CONASS, CONASEMS e atores tripartites – a participação dos atores 
tripartites na construção do documento da ESD28 foi um dos fatores que possibilitaram a sua aprovação. 
No novo ciclo da ESD28, agora de execução do Plano de Ação e que se inicia com a publicação deste re-
latório, a participação organizada e sistemática dos atores tripartites passa a ser essencial para ampliar o 
alcance das ações e contribuir para a inclusão de outros atores relevantes dos setores públicos e privados. 

• Ampliar os processos participativos e instâncias de decisão – como enfatizado na seção anterior, houve 
um enorme avanço na institucionalização e nos processos formais de decisão relativos à Estratégia de 
Saúde Digital. Recomenda-se que essa preocupação seja mantida e que métodos, instrumentos e meca-
nismos formais e inovadores sejam utilizados para ampliar a participação de todos os atores relevantes 
nos processos de construção e de tomada de decisão, conforme adequado.

• Estabelecer novos instrumentos de comunicação com todos os atores – tendo em vista o início próximo 
de um novo ciclo de ações da ESD28, deve-se definir e estabelecer processos formais e informais de comu-
nicação com todos os atores, sejam os diretamente envolvidos nas atividades da ESD28, sejam usuários, 
parceiros ou o público em geral. A ESD28 apresenta uma expectativa de participação de atores relevantes 
por ação, o que deve ser utilizado para a elaboração do plano de comunicação da ESD28.

• Ampliação da participação intersetorial e de setores da sociedade – para que a execução do Plano de Ação 
da ESD28 e que o espaço de colaboração atinjam seus objetivos, é fundamental que se incluam, nas ações 
da ESD28, os atores que protagonizarão a colaboração e a inovação que irá embasar até 2028 a materializa-
ção da RNDS como plataforma nacional de inovação, informação e serviços de Saúde Digital. A participação 
ativa, consciente e responsável dos atores previstos na ESD28 é um fator crítico de sucesso para a ESD28.
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É fundamental que se compreenda que este relatório de avaliação marca o início de uma nova etapa para a Estratégia 
de Saúde Digital. Com a aprovação da ESD28 pelo CGESD, existe agora o compromisso de se deflagrar de maneira 
formal as atividades do Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação, o que inclui o monitoramento contínuo e a ava-
liação sistemática e periódica dos resultados da ESD. Destarte a publicação deste relatório marca o início do novo 
ciclo da ESD28, sendo que o próximo relatório de avaliação da ESD deverá ser submetido às instâncias superiores do 
SUS, sendo também amplamente disseminado entre os atores intersetoriais e da sociedade civil. Esse fato é muito 
positivo, pois cria a expectativa de resultados e impulsiona o DATASUS e o MS a avançarem com as ações da ESD28.

6.2 Recomendações para a execução do Plano de Ação
O Plano de Ação da ESD28 é baseado na execução de atividades associadas às prioridades reconhecidas como 
relevantes. As atividades propostas materializam-se em projetos de dimensões, necessidades de recursos, pra-
zos de execução e complexidade diversos. Cada atividade requer um gerenciamento próprio, porém subordina-
do à uma governança que garanta a coordenação e integração entre as ações, projetos e atividades.

Para o ciclo da ESD28 que se inicia com o encerramento de um período de avaliação e com a aprovação da 
ESD28 no CGESD, é recomendável que o DATASUS, responsável pela coordenação da execução do Plano 
de Ação, priorize as atividades que organizam a governança da ESD e aceleram a execução do Plano de 
Ação. As ações da Prioridade 1 – Governança e Liderança para a ESD são essenciais para a viabilização 
de todas as outras ações e, por serem ainda pouco desenvolvidas, requerem atenção especial para que se 
desenvolvam e se consolidem como a fundação da ESD28.  

6.3 Implantação evolutiva do Plano de Monitoramento e Avaliação  
do Conecte SUS
O Plano de Monitoramento e Avaliação da ESD foi amplamente discutido nas seções anteriores. Em suma, 
esse plano foi executado e formalizado em paralelo à execução das ações táticas e estratégicas que asse-
guraram as conquistas já identificadas. 

Para assegurar que o próximo ciclo de Monitoramento e Avaliação da ESD evolua para a sistematização e 
a robustez esperadas, é essencial que as ações mencionadas na Parte 4 deste documento sejam executa-
das. A liderança destas ações cabe ao DATASUS e inclui a ampliação de participação intersetorial para uma 
estratégia que almeja alcançar todo o país. 

Assim, as ações a serem priorizadas para a evolução do Plano de Monitoramento e Avaliação para o próximo 
ciclo da ESD28 podem ser sumarizadas pelas ações abaixo, que também se encontram descritas no Plano 
de Monitoramento e Avaliação do documento de Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, ciclo 2020-2028: 

Ação 1.1.1 – Formalizar e consolidar as instâncias de Governança de M&A do Conecte SUS;

Ação 1.2.1 – Formalizar e Consolidar os Processos de M&A do Conecte SUS;

Ação 2.1.1 – Estabelecer as Instâncias de Governança de M&A para a Colaboração,

Certamente todas as ações apresentadas na ESD28 lá se encontram por serem prioritárias. A proposição 
de que as ações acima sejam executadas neste ciclo que se inicia se deve ao fato de serem a base para a 
viabilização de todas as outras ações e se encontrarem em estágio de baixa maturidade.
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Apêndices
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Nesta seção encontra-se o detalhamento dos indicadores apresentados ao longo do 1º Relatório de Moni-
toramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028.

Apêndice A – Indicadores do Informatiza APS

Título do indicador Número de Equipes de Saúde da Família (eSF) Informatizadas

Definição

eSF Informatizadas são aquelas que enviaram informações ao Ministério da Saúde 
provenientes de sistema de prontuário eletrônico em pelo menos uma das três competências 
anteriores à competência que representa a data de corte para a geração deste relatório. 

Para a eSF ser considerada informatizada, o envio de informações por meio do e-SUS APS 
deverá ser feito utilizando o módulo PEC. Os municípios com sistema próprio de prontuário 
devem utilizar a tecnologia Thrift para transmissão dos dados cadastrais e clínicos 
(CAD+RAS) de seu sistema para uma instalação do tipo PEC ou centralizador municipal, o 
qual transmitirá os dados para o SISAB.

O que mede A quantidade de eSF e eAP que se encontram informatizadas ao final do período analisado.

Uso
Mensurar a quantidade de eSF e eAP informatizadas durante a execução do Programa 
Conecte SUS. Esse indicador permite o acompanhamento de quantas eSF e eAP se 
informatizaram em cada uma das 27 UFs do Brasil durante o período analisado.

Meta

O DESF/SAPS estipulou no PPA 2020-2023 uma meta a nível nacional para o Programa 
Informatiza APS de: 
• 75% das eSF Informatizazadas até o término do ano de 2020
• 85% das eSF Informatizazadas até o término do ano de 2021
• 90% das eSF Informatizazadas até o término do ano de 2022
• 92% das eSF do Brasil Informatizadas até o término do ano de 2023
 
O DESF/SAPS também estipulou metas e nível estadual para Alagoas, estado sede do Projeto 
Piloto do Conecte SUS:
• 50% das eSf Informatizadas até o término do Projeto Piloto em junho de 2020.

Método de cálculo (Nº total de eSF e eAP Informatizadas / Nº total de eSF e eAP) × 100

Fonte de dados
Indicador coletado pelo DESF/SAPS e extraído por meio do SISAB, disponibilizado por 
competência fechada, de acordo com a Portaria GM/MS nº 135, de 21 de janeiro de 2020, 
publicada com cronograma de envio de produção referente à competência.

Definição

Corresponde à variação no quantitativo total de eSF observado, por UF, da linha de base 
(outubro de 2019) até a data de corte (outubro de 2020).

Por equipes acrescidas entende-se aquelas que, ao longo do período analisado, ficaram ativas 
no CNES, sendo contabilizadas até a competência referente à data de corte.

O que mede O crescimento no número de eSF de cada UF ao longo dos meses analisados ao longo do 1º 
Relatório de M&A.

Uso

Esse indicador permite avaliar o quantitativo de eSF acrescidas no período em cada UF 
e, assim, comparar esse valor com o avanço de eSF Informatizadas no mesmo período, 
permitindo que seja observada a média de equipes sendo acrescidas por mês e o ritmo de 
informatização necessário para atingir as metas estipuladas pelo DESF/SAPS levando em 
consideração esse ritmo.

Meta Não foram estipuladas metas para esse indicador.

Método de cálculo Nº total de eSF e eAP na data de corte (outubro de 2020) (-)  Nº total de eSF e eAP na linha de 
base outubro de 2019)

Fonte de dados
Indicador coletado pelo DESF/SAPS e extraído por meio do SISAB, disponibilizado por 
competência fechada, de acordo com a Portaria GM/MS nº 135, de 21 de janeiro de 2020, 
publicada com cronograma de envio de produção referente à competência.
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Apêndice B – Indicadores do Portal Conecte SUS Gestor

Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade Cirúrgico

Objetivo Mensurar o perfil de utilização e gestão dos leitos para o agrupamento Cirúrgico conforme 
registro no Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Conceituação

Representa a taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade Cirúrgica de um 
determinado hospital. 

Avalia o grau de utilização dos leitos no hospital como um todo.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: A análise do desempenho do indicador deve considerar a série histórica do 
próprio hospital. Comparações entre hospitais devem considerar grupos de hospitais com o 
mesmo perfil e localidade semelhantes.

Também sofre influência de fatores relacionados à regulação dos serviços.

A taxa de ocupação muito alta indica insuficiência do quantitativo de leitos em relação à 
demanda e está relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de eventos 
adversos e diminuição da segurança no ambiente assistencial.

Taxa de ocupação muito baixa indica inadequação do número de leitos à região, falha no 
planejamento do hospital ou baixa integração do hospital à rede de saúde com dificuldade 
de acesso. 

USO: Considerando que a gestão eficiente do leito aumenta a oferta de leitos para o sistema 
de saúde, o indicador permite mensurar o perfil de utilização e gestão do leito.

Limitações

A taxa estimada de ocupação de leitos geral considera em seu denominador o total de leitos 
cadastrados no hospital, não fazendo diferenciação entre leitos que estiveram bloqueados ou 
inutilizados (operacional) e não considera também alguns possíveis leitos extra. Os registros 
do Cadastro do CNES são declarativos.

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação.

Fonte de dados/ 
Método de apuração

Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS)

Considerar o total de dias de internação em cada mês/Ano até a data de saída Mês/Ano de 
cada internação (AIH) de cada estabelecimento.

Considerar apenas as internações (AIH) da especialidade CIRURGICA.

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Considerar o total de leitos SUS de cada estabelecimento em cada competência – Mês/Ano. 

Para compatibilizar os leitos com a especialidade CIRURGICA utilizar:

•  Tipo de Leito 001 e códigos de leitos: 01-Buco maxilo facial; 02-Cardiologia; 03-Cirurgia 
geral; 04-Endocrinologia; 05-Gastroenterologia; 06-Ginecologia; 08-Nefrologia/
urologia; 09-Neurocirurgia; 11-Oftalmologia; 12-Oncologia; 13-Ortopedia/traumatologia; 
14-Otorrinolaringologia; 15-Plástica; 16-Toráxica; 67-Transplante;  88- Queimando Adulto; 
89-Queimado Pediátrico

O período de internação em UTI e/ou UCI (quando for o caso) não deve ser considerado no cálculo.
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Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade Cirúrgico

Método do Cálculo: 
numerador

Nº de pacientes-dia em determinado mês por especialidade CIRURGICA:  Somatório do 
total de dias de Internação (no mesmo período) em que o paciente permaneceu internado 
tomando por base a data de alta registrada na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 
subtraído da data de internação.

Método do Cálculo: 
denominador

Nº de leitos-dia cadastrados segundo o tipo de leito CIRURGICO: Somatório do total de leitos 
do hospital obtidos a partir de todos leitos SUS no CNES, segundo a especialidade registrada 
na AIH compatibilizada com o tipo de leito do CNES, multiplicada pela quantidade de dias no 
mês em avaliação.

Fórmula
(Nº de pacientes-dia, em determinado Mês, por especialidade CIRURGICA / Nº de leitos-dia 
cadastrados segundo o tipo de leito CIRURGICO, multiplicado pela quantidade de dias no 
mesmo período em avaliação) × 100.

Unidade de medida Percentual.

Linha de base Cada serviço deve ter a sua linha de base anual definida pela Taxa de Ocupação apurada de 
no mínimo 7 meses e preferencialmente pela apuração dos últimos 12 meses.

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado
Taxa de Ocupação Geral.

Média de permanência Geral.

Valor da meta (meta) A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de contratualização 
com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais.

Índice de referência 75 – 85%

Periodicidade de Mensuração 
(monitoramento) Mensal

Periodicidade de Mensuração 
(apuração) Mensal

Natureza Eficiência
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Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade Clínico

Objetivo Mensurar o perfil de utilização e gestão dos leitos para o agrupamento Clínico conforme registro 
no Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Conceituação
Representa a taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade Clínica de um determinado hospital.

Avalia o grau de utilização dos leitos no hospital como um todo.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: A análise do desempenho do indicador deve considerar a série histórica do 
próprio hospital. Comparações entre hospitais devem considerar grupos de hospitais com o 
mesmo perfil e localidade semelhantes.

Também sofre influência de fatores relacionados à regulação dos serviços.

A taxa de ocupação muito alta indica insuficiência do quantitativo de leitos em relação à 
demanda e está relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de eventos 
adversos e diminuição da segurança no ambiente assistencial.

Taxa de ocupação muito baixa indica inadequação do número de leitos à região,  
falha no planejamento do hospital ou baixa integração do hospital à rede de saúde  
com dificuldade de acesso. 

USO: Considerando que a gestão eficiente do leito aumenta a oferta de leitos para o sistema de 
saúde, o indicador permite mensurar o perfil de utilização e gestão do leito.

Limitações

A taxa estimada de ocupação de leitos geral considera em seu denominador o total de leitos 
cadastrados no hospital, não fazendo diferenciação entre leitos que estiveram bloqueados ou 
inutilizados (operacional) e não considera também alguns possíveis leitos extra. Os registros do 
Cadastro do CNES são declarativos.

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação.

Fonte de dados/Método  
de apuração

Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS)

Considerar o total de dias de internação em cada mês/Ano até a data de saída Mês/Ano de 
cada internação (AIH) de cada estabelecimento.

Considerar apenas as internações (AIH) da especialidade CLINICA.

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Considerar o total de leitos SUS de cada estabelecimento em cada competência – Mês/Ano. 

Para compatibilizar os leitos com a especialidade CLINICA utilizar:

•  Tipo de Leito 002 e códigos de leitos: 31-AIDS; 32-Cardiologia; 33-Clínica geral; 
35-Dermatologia; 36-Geriatria; 37-Hansenologia; 38-Hematologia; 40-Nefro/urologia; 
41-Neonatologia; 42-Neurologia; 44-Oncologia; 46-Pneumologia; 90-Queimado Adulto; 
91-Queimado Pediátrico; 

O período de internação em UTI e/ou UCI (quando for o caso) não deve ser considerado no cálculo.

Método do Cálculo: 
numerador

Nº de pacientes-dia em determinado mês por especialidade CLINICA:  Somatório do total de 
dias de Internação (no mesmo período) em que o paciente permaneceu internado tomando por 
base a data de alta registrada na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) subtraído da data 
de internação.

Método do Cálculo: 
denominador

Nº de leitos-dia cadastrados segundo o tipo de leito CLINICO: Somatório do total de leitos do 
hospital obtidos a partir de todos leitos SUS no CNES, segundo a especialidade registrada na 
AIH compatibilizada com o tipo de leito do CNES, multiplicada pela quantidade de dias no mês 
em avaliação.

Fórmula
(Nº de pacientes-dia, em determinado Mês, por especialidade CLINICA / Nº de leitos-dia 
cadastrados segundo o tipo de leito CLINICO, multiplicado pela quantidade de dias no mesmo 
período em avaliação) × 100



741º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL PARA O BRASIL | 2020-2028

Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos por especialidade Clínico

Unidade de medida Percentual.

Linha de base Cada serviço deve ter a sua linha de base anual definida pela Taxa de Ocupação apurada de no 
mínimo 7 meses e preferencialmente pela apuração dos últimos 12 meses.

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado
Taxa de Ocupação Geral.

Média de permanência Geral.

Valor da meta (meta) A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de contratualização 
com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais

Índice de referência 75 – 85%

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal

Natureza Eficiência

Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos geral

Objetivo Mensurar o perfil de utilização e gestão dos leitos.

Conceituação
Representa a taxa estimada de ocupação de um determinado hospital.

Avalia o grau de utilização dos leitos no hospital como um todo.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: A análise do desempenho do indicador deve considerar a série histórica do 
próprio hospital. Comparações entre hospitais devem considerar grupos de hospitais com o 
mesmo perfil e localidade semelhantes.

Também sofre influência de fatores relacionados à regulação dos serviços.

A taxa de ocupação muito alta indica insuficiência do quantitativo de leitos em relação à 
demanda e está relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de eventos 
adversos e diminuição da segurança no ambiente assistencial.

Taxa de ocupação muito baixa indica inadequação do número de leitos à região, falha no planejamento 
do hospital ou baixa integração do hospital à rede de saúde com dificuldade de acesso. 

USO: Considerando que a gestão eficiente do leito aumenta a oferta de leitos para o sistema de 
saúde, o indicador permite mensurar o perfil de utilização e gestão do leito.

Limitações

A taxa estimada de ocupação de leitos geral considera em seu denominador o total de leitos 
cadastrados no hospital, não fazendo diferenciação entre leitos que estiveram bloqueados ou 
inutilizados (operacional) e não considera também alguns possíveis leitos extra. Os registros do 
Cadastro do CNES são declarativos.

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação.
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Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos geral

Fonte de dados/ 
Método de apuração

Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS)

Considerar o total de dias de internação em cada mês/Ano até a data de saída Mês/Ano de cada 
internação (AIH) de cada estabelecimento.

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Considerar o total de leitos SUS de cada estabelecimento em cada competência – Mês/Ano.

Método do Cálculo: 
numerador

Nº de pacientes-dia em determinado mês:  Somatório do total de dias de Internação (no mesmo 
período) em que o paciente permaneceu internado tomando por base a data de alta registrada 
na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) subtraído da data de internação.

Método do Cálculo: 
denominador

Nº de leitos-dia cadastrados: Somatório do total de leitos do hospital obtidos a partir de todos 
leitos SUS no CNES multiplicada pela quantidade de dias no mês em avaliação.

Fórmula (Nº de pacientes-dia, em determinado Mês/ Nº de leitos-dia cadastrados multiplicado pela 
quantidade de dias no mesmo período em avaliação) × 100.

Unidade de medida Percentual.

Linha de base Cada serviço deve ter a sua linha de base anual definida pela Taxa de Ocupação apurada de no 
mínimo 7 meses e preferencialmente pela apuração dos últimos 12 meses.

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado Média de permanência Geral.

Valor da meta (meta) A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de contratualização 
com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais.

Índice de referência 75 – 85%

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal.

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal.

Natureza Eficiência.
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Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos de UTI

Objetivo Mensurar o perfil de utilização e gestão do leito de UTI.

Conceituação
Representa a taxa estimada de ocupação do leito de UTI em um determinado hospital.

Avalia o grau de utilização dos leitos de UTI no hospital como um todo.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: A análise do desempenho do indicador deve ser avaliado de acordo com o 
perfil do tipo de leito UTI e com a necessidade dos pacientes 

Também sofre influência de fatores relacionados à regulação dos serviços.

A taxa de ocupação muito alta indica insuficiência do quantitativo de leitos em relação à 
demanda e está relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de eventos 
adversos e diminuição da segurança no ambiente assistencial.

Taxa de ocupação muito baixa pode indicar inadequação do número de leitos à região, falha no 
planejamento do hospital ou baixa integração do hospital à rede de saúde com dificuldade de acesso. 
Também implica em rejeições na admissão de novos pacientes críticos e agudos e/ou atrasos no 
centro cirúrgico e na unidade de recuperação pós-anestésica e/ou na dificuldade em desospitalização.

USO:  Permite a avaliação da eficiência da gestão do leito de UTI.

Boas práticas clinicas e rotatividade do Leito de UTI.

Pode evidenciar gargalos no fluxo de regulação interna ou na prática de cuidado.

Limitações

A taxa estimada de ocupação de leitos de UTI considera em seu denominador o total de leitos 
cadastrados no hospital, não fazendo diferenciação entre leitos que estiveram bloqueados ou 
inutilizados (operacional) e não considera também alguns possíveis leitos não informados/habilitados.

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação.

Fonte de dados/Método de 
apuração

Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) Detalhado 

As diárias de UTI consideradas: 08.02.01.010-5 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
DE ADULTO (UTI I);08.02.01.008-3 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI 
II);08.02.01.009-1 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI III) 

08.02.01.016-4 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTI I);08.02.01.012-1 - 
DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO II);08.02.01.013-0 - DIARIA DE 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO III) 

08.02.01.014-8 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI I);08.02.01.015-
6 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI II);08.02.01.007-5 - DIARIA DE 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI III)

08.02.01.021-0 - DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA-UCO TIPO 
II;08.02.01.022-9 - DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA- UCO TIPO 
III;08.02.01.011-3 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE QUEIMADOS.

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Os leitos que devem ser considerados: UTI Adulto (códigos 74, 75, 76); UTI Pediátrico (códigos: 
76,77,78) e UTI neonatal (códigos 80,81,82), UTI Coronariana (códigos: 85, 86) e UTI queimados 
(código: 83) respeitando o quantitativo de leitos SUS informado no CNES no período.

Método do Cálculo: 
numerador 

Nº de pacientes-dia na UTI no mês: Somatório do total de dias de internação em UTI em 
determinado mês.
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Título do indicador Taxa estimada de ocupação de leitos de UTI

Método do Cálculo: 
denominador 

Nº de leitos-dia de UTI na competência: Somatório do total de leitos de UTI do hospital obtido a 
partir dos Leitos SUS no CNES multiplicado pela quantidade de dias na mesma competência.

Fórmula (Nº de pacientes-dia na UTI no mês / Nº de leitos-dia de UTI na competência) × 100.

Unidade de medida Percentual.

Linha de base

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado Média de permanência na UTI.

Valor da meta (meta) A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de contratualização 
com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais .

Índice de referência 80-85%

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal. 

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal. 

Natureza Eficiência. 

Título do indicador Taxa estimada de mortalidade institucional 

Objetivo Mensurar a relação percentual entre o número de óbitos dos pacientes admitidos no hospital 
decorridos pelo menos 24 horas da admissão e o total de saídas do hospital.

Conceituação
Relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após decorridas pelo menos 24 horas da 
admissão hospitalar do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída do hospital 
(por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: Esperam-se baixas taxas de mortalidade institucional.

A análise do desempenho do indicador deve considerar a série histórica do próprio hospital.

Contudo os valores apurados devem considerar o perfil do hospital em relação ao conjunto de 
serviços prestados, nível de complexidade tecnológica e especialização e porte.

Os resultados são influenciados ainda pela complexidade clínica do paciente admitido no 
serviço e pela qualidade dos serviços de atenção pré-hospitalar e das demais unidades de 
atenção hospitalar. 

USO: Comparação de desempenho hospitalar (endobenchmarking). 

Avaliação de desfechos.

Monitoramento da qualidade da assistência com vistas ao planejamento de ações que 
contribuam para uma maior efetividade e eficiência do cuidado à saúde.
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Título do indicador Taxa estimada de mortalidade institucional 

Limitações

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação.

O resultado total não identifica as causas. É necessária estratificação caso a caso para tratativas.

Fonte de dados/ 
Método de apuração

Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) Detalhado 

Considera as AIH aprovadas.

Não incluem no numerador e denominador os natimortos e óbitos neonatais quando o paciente 
é a mãe.

Não inclui óbitos ocorridos antes de 24 horas de internação.

Método do Cálculo: 
numerador 

Nº total de internações (AIH) com registro de ÓBITO no mês por estabelecimento: Somatória 
das internações com registro de ÓBITO do PACIENTE por estabelecimento com pelo menos 1 
dia de permanência.

Método do Cálculo: 
denominador Nº total internações (AIH) pela data de saída no mesmo período.

Fórmula (Nº total de internações (AIH) com registro de ÓBITO no mês por estabelecimento / Nº total 
internações (AIH) pela data de saída no mesmo período) × 100.

Unidade de medida Taxa.

Linha de base Cada serviço deve ter a sua linha de base anual definida pela Taxa de Ocupação apurada de no 
mínimo 7 meses e preferencialmente pela apuração dos últimos 12 meses.

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado

Valor da meta (meta)
A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de 
contratualização com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção 
Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais.

Índice de referência

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal. 

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal. 

Natureza Eficiência. 
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Título do indicador Porcentagem de readmissão em até 7 dias após a última  
internação no mesmo hospital

Objetivo Mensurar a proporção de readmissões ocorridas no hospital em até 7 dias após a última alta 
ocorrida no mesmo hospital.

Conceituação Proporção de readmissões ocorridas no hospital em até 7 dias após a última alta hospitalar ocorrida 
no mesmo hospital.

Interpretação / Uso

Interpretação: O acompanhamento desse indicador facilita a identificação de readmissões 
potencialmente evitáveis, de forma a contribuir para qualificação e melhoria dos processos de 
gerenciamento dos quadros clínicos, planejamento de alta, provisão de recursos no domicílio 
do paciente para atender às suas necessidades, orientação para o autocuidado e de seus 
comportamentos de saúde.  

As readmissões hospitalares, quando não planejadas, podem representar deficiências no 
atendimento das necessidades correspondentes a determinada doença. Logo a avaliação deve 
ser realizada de acordo com o perfil clinico.

Uso: O indicador mede a porcentagem de internações de pacientes que retornaram ao mesmo 
hospital no prazo de 7 dias desde sua alta. 

O uso do indicador permite identificar altas prematuras ou indicações inoportunas de  
alta dos pacientes.

Limitações

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação. 

Nem todos os campos de identificação do código do paciente são preenchidos no prazo necessário.

Fonte de dados/ 
Método de apuração

Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) Detalhado com VINCULASUS. 

Necessária a localização única do paciente de forma numérica (para que o mesmo não seja 
identificado) para efeitos de contabilização das readmissões assim como a marcação de que a 
AIH em questão está no prazo de 7 dias após a última internação. 

Excluir o TIPO de INTERNACAO LONGA PERMANÊNCIA.

Considerar as AIH aprovadas.
Método do Cálculo: 
numerador 

Nº de pacientes que, em um prazo de até 7 dias após a última alta, foram readmitidos no 
mesmo hospital: Somatório do total de pacientes readmitidos em até 7 dias após a última alta.

Método do Cálculo: 
denominador Nº total de pacientes: Somatório de pacientes internados no mesmo período.

Fórmula (Nº de pacientes que em um prazo de até 7 dias após a última alta foram readmitidos no 
mesmo hospital / Nº total de pacientes internados) × 100.

Unidade de medida Percentual.

Linha de base

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado

Valor da meta (meta)
A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de 
contratualização com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção 
Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais

Índice de referência
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Título do indicador Média de permanência geral

Objetivo Mensurar o tempo médio, em dias, que os pacientes permanecem internados em um hospital.

Conceituação Representa o tempo médio em dias que os pacientes permanecem internados no hospital.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: O tempo médio de permanência dos pacientes internados deve ser avaliado 
de acordo com o perfil da unidade e com a necessidade dos pacientes.

O indicador pode variar de acordo com o tempo de espera cirúrgica, plano terapêutico, 
transferência ou alta.

A média de permanência em hospitais agudos acima de sete (7) dias está relacionada ao 
aumento do risco de infecção hospitalar. 

Relaciona-se a gestão eficiente do leito hospitalar e as boas práticas clínicas.

A análise do desempenho do indicador deve considerar a série histórica do próprio hospital. 
Comparações entre hospitais devem considerar grupos de hospitais com o mesmo perfil e 
localidade semelhantes.

Também sofre influência de fatores relacionados à regulação dos serviços.

USO: Avalia o tempo que em média um paciente permanece internado no hospital. Está 
relacionado a boas práticas clínicas. 

O indicador pode ser analisado com informações cruzadas (desfechos/infecções/ tempo de espera)

É um indicador clássico de desempenho hospitalar e está relacionado à gestão eficiente do 
leito. O leito hospitalar deve ser gerenciado como um recurso caro e complexo, o qual deverá ser 
utilizado de forma racional e com a indicação mais apropriada de forma a estar disponível para 
os indivíduos que necessitem deste recurso para recuperação da saúde. 

Limitações

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação. 

O período mensal acumula os dias de permanência dos meses anteriores ao mês de saída.

Fonte de dados/ 
Método de apuração

Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS)

Considerar o total de dias de permanência entre a data de entrada e a data de saída de cada 
internação (AIH) de cada estabelecimento.

Considerar o mês de saída como mês de apuração.

Inclui todas as AIH inclusive óbitos, altas e transferências.

Necessária a identificação das AIH’s reapresentadas na base de dados a ser acessada.
Método do Cálculo: 
numerador

Nº de paciente-dia no Mês: Somatória dos dias de permanência da internação de todos os 
pacientes saídos, no mesmo período.

Método do Cálculo: 
denominador

Nº de pacientes saídos no mesmo período: Somatória das AIH por estabelecimento pela data 
de alta.

Título do indicador Porcentagem de readmissão em até 7 dias após a última  
internação no mesmo hospital

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal. 

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal. 

Natureza Eficiência.
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Título do indicador Média de permanência geral

Fórmula Nº de paciente-dia, mês / Nº de pacientes saídos no mesmo período.

Unidade de medida Dias.

Linha de base Cada serviço deve ter a sua linha de base anual definida pela média da permanência de no 
mínimo 7 meses e preferencialmente pela média dos últimos 12 meses.

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado

Valor da meta (meta) A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de contratualização 
com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais. 

Índice de referência

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal. 

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal. 

Natureza Eficiência.

Título do indicador Média de permanência em UTI

Objetivo Mensurar o tempo médio, em dias, que os pacientes permanecem internados em um leito de UTI.

Conceituação Relação entre o total de pacientes-dia internados em UTI e o total de pacientes que tiveram 
Internações com uso de UTI por hospital.

Interpretação / Uso

INTERPRETAÇÃO: O tempo médio de permanência dos pacientes internados deve ser avaliado 
de acordo com o perfil do tipo de leito UTI e com a necessidade dos pacientes.

Tempo médio de permanência acima do esperado implica em rejeições na admissão de novos 
pacientes críticos e agudos e/ou atrasos no centro cirúrgico e na unidade de recuperação pós-
anestésica e/ou na dificuldade em desospitalização.

A análise do desempenho do indicador deve considerar a série histórica do próprio hospital. 
Comparações entre hospitais devem considerar grupos de hospitais com o mesmo perfil e 
localidade semelhantes.

Também sofre influência de fatores relacionados à regulação dos serviços e a disponibilidade 
de leitos na rede de atenção.

Pode indicar ainda a indisponibilidade de leitos de cuidado intermediário e enfermarias.

USO: Permite a avaliação da eficiência da gestão do leito de UTI.

Avalia o tempo de permanência dos pacientes na UTI.

Boas práticas clinicas e rotatividade do Leito de UTI.

Pode evidenciar gargalos no fluxo de regulação interna ou na prática de cuidado.
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Título do indicador Média de permanência em UTI

Limitações

As bases atuais são alimentadas pelas unidades e seus gestores de forma orientada ao 
faturamento. Essas bases não refletem necessariamente a realidade operacional de cada 
estabelecimento. Podem ser somente uma aproximação. 

O resultado total não identifica as causas. É necessário um cruzamento de informações para 
avaliar a necessidade ou não da internação por período prolongado.

O período mensal acumula os dias de permanência dos meses anteriores ao mês de saída.

Fonte de dados/ 
Método de apuração

Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) Detalhado:

Quantificação de todos os  procedimentos secundários de diárias de UTI das AIH. Atualmente  
no SIGTAP, os procedimentos são os seguintes:

As diárias de UTI consideradas: 08.02.01.010-5 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
DE ADULTO (UTI I);08.02.01.008-3 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIV A ADULTO (UTI 
II);08.02.01.009-1 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI III) 

08.02.01.016-4 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTI I);08.02.01.012-
1 - DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO II);08.02.01.013-0 - 
DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO III) 

08.02.01.014-8 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI 
I);08.02.01.015-6 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI 
II);08.02.01.007-5 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI III)

08.02.01.021-0 - DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA-UCO TIPO 
II;08.02.01.022-9 - DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA- UCO TIPO 
III;08.02.01.011-3 - DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE QUEIMADOS.

Método do Cálculo: 
numerador 

Nº de paciente-dia em UTI, mensalmente: Somatória dos dias de permanência na UTI no mês 
de competência.

Método do Cálculo: 
denominador 

Nº de pacientes saídos cuja internação teve UTI no mesmo período: Somatória de todas as AIH 
que tiveram UTI, por estabelecimento, no mesmo mês de competência.

Fórmula Nº de paciente-dia em UTI, mensalmente / Nº de pacientes saídos cuja internação teve UTI no 
mesmo período

Unidade de medida Dias

Linha de base Cada serviço deve ter a sua linha de base anual definida pela média da permanência de no 
mínimo 7 meses e preferencialmente pela média dos últimos 12 meses.

Menor unidade de 
desagregação/análise ( X ) Hospital (    ) Município  (    ) Estado (    ) Região

Indicador relacionado

Valor da meta (meta)
A meta deve ser estabelecida para cada hospital e formalizada no instrumento de 
contratualização com o gestor, na forma estabelecida pela Política Nacional de Atenção 
Hospitalar.

Início da meta Após 3 meses da formalização do contrato em metas mensais 

Índice de referência

Periodicidade 
de Mensuração 
(monitoramento)

Mensal. 

Periodicidade de 
Mensuração (apuração) Mensal. 

Natureza Eficiência.
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ANOTAÇÕES

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação. Clique aqui e responda a pesquisa.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBYASKfH9fjZCq3Fst7lM-TVUM0xUMlk2NFlNR01XNjNHSUc1U0taQkpJUSQlQCN0PWcu
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