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Relatório Final do Projeto Piloto CONECTE SUS 

7

1
2
3
4

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Conecte SUS e a COVID-19

INFORMATIZA APS
O Projeto Piloto de 
Alagoas em Números

RNDS
Avanços e ações de gestão 
de crise da COVID-19

Evolução do M&A 
do Conecte SUS
Os instrumentos de M&A do 
Programa Conecte SUS

OBJETIVO
O presente relatório apresenta os principais resultados, indicadores e lições aprendidas do Projeto Piloto 
do Conecte SUS com um recorte de nove meses, englobando o período de outubro de 2019 a junho de 
2020. Apresenta, ainda, diretrizes para a expansão relativas ao Programa de Apoio à Informatização e 
Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS) e a situação atual dos avanços da 
Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que constituem a base do Programa Conecte SUS.

SEÇÕES DO DOCUMENTO
O Relatório Final do Projeto Piloto Conecte SUS está dividido em quatro blocos, representados 
esquematicamente abaixo:
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Relatório Final do Projeto Piloto CONECTE SUS 

1.1 Contextualização
O Conecte SUS é uma iniciativa do Ministério 
da Saúde, executada pelo Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS) da Secretaria 
Executiva em parceria com as áreas técnicas 
das Secretarias de Atenção Primária, Atenção 
Especializada à Saúde, Ciência e Tecnologia em 
Saúde e Vigilância em Saúde. 

O DATASUS, cuja missão é promover moder-
nização por meio da tecnologia da informação 
para apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS), é 
responsável pelo Conecte SUS, que faz parte da 
Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD), 
que reforça a importância do uso de recursos 
de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC) para produzir e disponibilizar informa-
ções confiáveis da saúde, para quem precisa e 
no momento em que precisa. 

O Programa Conecte SUS prevê a integração 
das informações de saúde do cidadão em uma 
grande rede de dados organizada pelo Ministé-
rio da Saúde, que trará ganhos tanto aos cida-
dãos – que terão acesso à sua trajetória no SUS, 
quais vacinas tomaram, atendimentos e exames 
realizados, internações, medicamentos usados – 
quanto aos profissionais e gestores de saúde que 
passarão a contar com um conjunto de informa-
ções que potencializarão a melhoria na continui-
dade do cuidado e na tomada de decisões. 

Para atingir os objetivos propostos, o Conecte SUS conta com dois projetos estruturantes: a Rede 
Nacional de Dados em Saúde e o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados 
da Atenção Primária à Saúde, cujos objetivos são apresentados a seguir:

A RNDS tem como objetivo 
promover a troca de infor-
mações entre os pontos da 
Rede de Atenção à Saúde, 
permitindo a transição e con-
tinuidade do cuidado nos 
setores público e privado.

Coordenação: 
Departamento de Informática 
do SUS (DATASUS)

O Informatiza APS visa apoiar 
a informatização das unidades 
de saúde e a qualificação dos 
dados da Atenção Primária à 
Saúde de todo o país.

Coordenação: 
Departamento de Saúde da 
Família (DESF)

Apoio à 
Informatização de 
Estabelecimentos 

de Saúde

O resultado será uma 
oferta de serviços de saúde 
pública de melhor qualidade 

para a população.
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1.2 O Projeto Piloto em Alagoas
Para atingir os objetivos propostos, a gestão do Conecte SUS estruturou um Projeto Piloto para validar 
o planejamento realizado e, assim, refinar a proposta de expansão do programa para todo o Brasil. 

Após um processo de análise e deliberação entre os líderes do Conecte SUS, o estado de Alagoas 
foi escolhido para o Projeto Piloto, dessa forma, o foco das ações tanto da RNDS – de promoção da 
troca de informações entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde, quanto do Informatiza APS – de 
apoio à implementação e qualificação dos dados da informatização na Atenção Primária à Saúde, 
foram direcionadas ao estado. 

O Projeto Piloto objetivou aumentar o número de Equipes de Saúde da Família informatizadas e, 
ao mesmo tempo, garantir que estabelecimentos assistenciais, profissionais, cidadãos e gestores 
de Alagoas compartilhassem e tivessem acesso às informações de saúde para a transição e conti-
nuidade do cuidado. Essa iniciativa permitiria aos envolvidos na formulação e desenvolvimento 
do Conecte SUS a oportunidade de validar o planejamento realizado e assim refinar a proposta 
de expansão do programa para o restante do país.

No período transcorrido entre os meses de outubro de 2019 e dezembro de 2019, a gestão do Conec-
te SUS realizou interações diversas com os líderes e gestores de Alagoas, como reuniões e oficinas 
técnicas, visando fortalecer o alinhamento das expectativas do programa com a gestão da ponta.  No 
decorrer do ano de 2020, tiveram início ações em conjunto com lideranças locais focando na potencia-
lização dos resultados do Projeto Piloto em Alagoas, contudo, devido à pandemia do novo coronavírus, 
o programa teve de revisitar seu planejamento para que o foco do Ministério da Saúde estivesse na 
estruturação de ações para combate à pandemia.

Destacam-se, no quadro abaixo, alguns dos principais marcos do Projeto Piloto durante os meses avaliados:

27/01 e 28/01 
Conecte  
SUS - Oficina 
de Trabalho 
em Alagoas

30/01 
Informatiza APS - 
Oficina de Riscos

JAN/20 FEV/20

13/02 
Apresentação 
do Conecte SUS 
na ABNT

18/02 e 19/02 
Alinhamento 
DATASUS, 
SESAU e AMA, e 
participação na CIR

MAR/20

10/03 a 13/03 
Oficina de 
capacitação para 
implantadores – 
Mutirão em Alagoas

JUN/20

Julho de 2020 
em diante
Planejamento 
da Expansão 
da RNDS

Audiência Pública do 
Projeto de Informatização 
das Unidades de Saúde da 
Atenção Primária

SET/19 OUT/19

Reuniões Públicas 
Informatiza APS e RNDS

16/12 Conecte SUS - Reunião 
de Kickoff em Alagoas

DEZ/19NOV/19

05/11 RNDS - Oficina de Gestão de Riscos

11/11 Lançamento do Programa 
Conecte SUS

11/11 Informatiza APS - Publicação  Portarias 
de Custeio e Implantação

12/11 RNDS - Reunião Técnica Programa 
Conecte SUS – Projeto Piloto Alagoas

Linha do tempo do período analisado

MAI/20

Estruturação de ações para combate 
à pandemia  do novo coronavírus

ABR/20

Início da análise dos resultados 
alcançados do Projeto Piloto 
do Conecte SUS

21/11 RNDS - Formalização do 
Escopo do Piloto
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1.3 O Projeto Piloto e a COVID-19
O Projeto Piloto do Conecte SUS já se encontrava em fase de execução, as iniciativas tanto da RNDS 
quanto do Informatiza APS estavam sendo coordenadas com foco em Alagoas, cujo planejamento 
inicial previa que, até março de 2020, a RNDS permitiria a troca de informações no estado e que, ao 
mesmo tempo, o Informatiza APS teria atingido um percentual de 50% de equipes de Saúde da Fa-
mília (eSF) informatizadas em Alagoas no mesmo período. 

Contudo, diante da ocorrência do estado de calamidade pública provocado pelo novo corona-
vírus durante o mês de março, os projetos estruturantes do Conecte SUS tiveram de redirecionar 
seus esforços para auxiliar no controle da situação de emergência da saúde pública.

OUT/19 FEV/20NOV/19 MAR/20JAN/20 DEZ/19DEZ/19 NOV/19

RNDS

Informatiza APS
Elaboração de Plano de  
Contigência COVID-19 Gestão de crise COVID-19

Figura 1 – Representação esquemática: impactos da COVID-19 no cronograma do Conecte SUS

Fonte: elaboração própria.

Devido à COVID-19, nos meses de março e abril de 2020, o Conecte SUS passou a ter como eixo 
prioritário a condução de estratégias e ações emergenciais para a gestão de crise da pandemia 
no âmbito do programa. Essa recondução fez com que o Ministério da Saúde estivesse em pleno 
alinhamento com as necessidades nacionais, no que tange ao combate à pandemia, uma vez que, 
devido à situação de calamidade pública, houve necessidade de replanejamento das metas do Pro-
jeto Piloto, as quais tiveram seu horizonte temporal ampliado para o mês de junho de 2020.

Assim que as ações emergenciais de combate à COVID-19 estiverem mais bem estruturadas, o 
programa Conecte SUS retomará sua estratégia inicial, priorizando a informatização e a troca de 
informações entre estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde que utilizam o Prontuário Eletrô-
nico, iniciando a estratégia pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão do e-SUS APS (PEC/e-SUS APS).
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2
INFORMATIZA APS
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2.1 Sobre o programa

O Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde foi 
instituído para todo o Brasil pela Portaria nº 2.9831, de 11 de novembro de 2019, por meio da altera-
ção das Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS2 e nº 6/GM/MS3, de 28 de setembro de 2017.

Em alinhamento com a Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde – o Conecte SUS – foi 
instituído, por meio da Portaria nº 2.984, de 11 de novembro de 20194, o Projeto Piloto do Informa-
tiza APS em Alagoas, tendo como objetivo apoiar o processo de informatização das unidades de 
Atenção Primária à Saúde, assim como promover a qualificação dos dados, subsidiando a gestão 
dos serviços de saúde e o aperfeiçoamento da assistência médica e multiprofissional.

2.2 A informatização de Equipes de Saúde da Família 
no Brasil
Segundo critérios definidos na Nota Técnica nº 21/2019-CGIAP/DESF/SAPS/MS5, “são considera-
das Equipes de Saúde da Família (eSF) informatizadas aquelas que, em pelo menos uma das três 
competências anteriores à solicitação de adesão ao Programa Informatiza APS, tiverem enviado 
informações ao Ministério da Saúde provenientes de sistema de prontuário eletrônico.” O envio de 
informações por meio do e-SUS APS deve ser feito utilizando o PEC, já os municípios com sistema 
próprio de prontuário devem utilizar a tecnologia Thrift ou XML para transmitir os dados (devida-
mente integrados ao e-SUS APS).

O Brasil, ao longo de suas 27 UFs detinha, em junho 
de 2020, 50.202 eSF ativas no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), sendo que de-
stas, 30.981 (62%) são consideradas Informatizadas.

Analisando a situação atual de informatização de 
eSF no país, fica evidente que existem cenários 
bastante distintos ao se comparar as diferentes 
regiões. Enquanto estados do Sul, Centro-Oeste 
e Sudeste, respectivamente, apresentam percen-
tuais elevados de eSF Informatizadas (varian-
do de 89% a 67%), as regiões Norte e Nordeste 
possuem percentuais baixos (variando de 45% a 
40% de eSF Informatizadas).

Gráfico 1 – Percentual de eSF Informatizadas por UF

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, 
competência jun./2020.

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, 
competência jun./2020.

2%

% de eSF  
Informatizadas

95%

86%
95%

85%
76%

59%

58%
75%

75%

92%
46% 32%

33%
52%
48%

40%44%

50%

12%17%

2%39%

56%

33%
84%

84%

86%

95%

Gráfico 2 – Percentual de eSF Informatizadas por Região

Informatização de eSF média por região:

Norte 45%

40%

86%

67%

89%

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

50.202 eSF ativas no CNES 
30.981 informatizadas (62%)
19.221 Não informatizadas (38%)
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O gráfico 3 mostra um recorte do quantitativo de eSF Informatizadas e não informatizadas por UF 
em junho de 2020:

Observa-se, no gráfico 3, que al-
guns estados possuem grande 
expressividade no cenário na-
cional de eSF não informatiza-
das, pelo grande contingente de 
equipes que ainda não utilizam 
um sistema de prontuário eletrô-
nico no seu cotidiano, por exem-
plo, Maranhão (2.030), Bahia 
(2.278), São Paulo (1.670), Ceará 
(1.561), Pará (1.565), Minas Gerais 
(1.473) e Rio de Janeiro (1.285).

Em termos percentuais, os esta-
dos que se destacam em termos 
de eSF Informatizadas são San-
ta Catarina (95%), Mato Grosso 
do Sul (95%), Distrito Federal 
(92%), Rio Grande do Sul (86%) 
e Tocantins (86%). Já os esta-
dos com os menores índices de 
eSF Informatizadas são: Ama-
pá (2%), Maranhão (13%), Pa-
rá (17%), Sergipe (32%), Acre 
(33%) e Alagoas (33%).

50.202 eSF ativas no CNES 
30.981 informatizadas (62%)
19.221 não informatizadas (38%)

eSF informatizadas 
(jun./2020)

eSF não informatizadas 
(jun./2020)

CE 27871226 1561

MG 59254452 1473

PB 1498722 776

PE 25501327 1223

PI 1362678 684

RJ 30301745 1285

RN 1122449 673

SP 70565386 1670

AL 918307 611

AC 24080 160

AM 1021452569

ES 965571 394

MT 845710 135

RS 26312271 360

Gráfico 3 – Quantidade de eSF Informatizadas por UF

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, competência jun./2020.
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RR 1448856

SC 20671965 102

SE 687465222

TO 553477 76
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PEC

Outro Prontuário
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2.3 Sistema de Prontuário Eletrônico utilizado nas UFs 
O gráfico 4 aponta quais são os sistemas de prontuário eletrônico mais utilizado pelas 30.981 eSF 
Informatizadas para envio de informações ao Ministério da Saúde.

Gráfico 4 – Sistemas de Prontuário Eletrônico utilizados por UF

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, competência jun./2020.
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Alagoas linha de base versus meta

eSF out./2019 Meta Piloto
Informatizadas 209 23,6% 450 50%

Não 
informatizadas 677 76,4% n/a n/a

TOTAL 886 100%

Tabela 1 – Linha de base e meta de informatização de eSF

Após deliberação conjunta entre o DATASUS 
e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
do Departamento de Saúde da Família (DESF/
SAPS), uma ficha de qualificação de indicado-
res (apêndice) foi preenchida e decidiu-se que 
o indicador-base para acompanhar o andamen-
to das ações de informatização do Programa 
Informatiza APS seria o seguinte:

O mês de outubro de 2019 foi escolhido como 
linha de base para a geração deste relatório por 
ser o mês que antecedeu a implantação das Por-
tarias de informatização. Na tabela 1, verifica-se 
o detalhamento dos números observados na li-
nha de base. As metas do Projeto Piloto –  esti-
puladas no documento Proposta de Trabalho do 
Projeto Piloto elaborado pelo DESF/SAPS* – fo-
ram estipuladas para o mês de março de 2020, 
contudo, devido à situação de calamidade públi-
ca trazida pela pandemia de COVID-19, estas fo-
ram replanejadas por meio da Portaria nº 1.2478, 
de 18  de maio de 2020, até o término de 2020.

O mês de junho de 2020 foi escolhido como 
data corte para a geração do presente Relató-
rio do Projeto Piloto, nesse sentido, no próximo 
capítulo é apresentada uma análise do período 
que compreende os nove meses entre outubro 
de 2019 e junho de 2020.

Uma vez definidos os critérios de informatização, 
foi possível elaborar indicadores que apontam o 
andamento do Programa Informatiza APS nas 27 
UFs do país assim como no estado de Alagoas, 
selecionado para o Projeto Piloto, a saber:

  Situação atual da informatização nas 27 UFs do 
país, com destaque para Alagoas;

  Avanço na informatização nas 27 UFs de ou-
tubro de 2019 a junho de 2020, com destaque 
para Alagoas;
  Informatização de cada UF em relação ao po-
tencial, com destaque para Alagoas.
  Informatização por Região de Saúde – análise 
do avanço obtido para cada uma das dez Re-
giões de Saúde de Alagoas;
  Informatização por Tipologia de Município – 
análise do avanço obtido para cada uma das 
três tipologias do estado de Alagoas;
  Cobertura a nível municipal – análise do per-
centual de municípios alagoanos com 0% de 
eSF Informatizadas.

Definição: 

eSF Informatizadas são aquelas que 
enviaram informações ao Ministério da 
Saúde provenientes de sistema de pron-
tuário eletrônico em pelo menos uma 
das três competências anteriores à data 
de corte do Relatório do Projeto Piloto.

Observação: 

Para a eSF ser considerada informati-
zada, o envio de informações por meio 
do e-SUS APS deve ser feito utilizando 
o PEC, já os municípios com sistema 
próprio de prontuário devem utilizar a 
tecnologia Thrift ou XML para transmi-
tir os dados (devidamente integrados 
ao e-SUS APS).

A eSF deixa de ser contabilizada como 
informatizada se não enviar dados da 
Atenção Primária, por meio de pron-
tuário eletrônico, por três competên-
cias consecutivas.

Coleta e disponibilização:

Indicador coletado pelo DESF/SAPS e 
extraído por meio do SISAB, disponi-
bilizado por competência fechada, de 
acordo com Portaria GM/MS nº 135, de 
21 de janeiro de 20207, publicada com 
cronograma de envio de produção re-
ferente à competência.

Equipes de Saúde da Família  
(eSF) informatizadas

 * Proposta de Trabalho – Projeto Piloto Informatiza APS 
Alagoas.Fonte: Processo SEI 25000.080845/2020-53.

2.4 Indicadores e linha de base

Fonte: SAPS, Proposta de Trabalho do Projeto Piloto de 
Alagoas, nov./2019.
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Nos nove meses transcorridos 
entre outubro de 2019 e junho 
de 2020, as 27 UFS informatiza-
ram um montante de 6.387 eSF, 
o que significa um aumento de 
14% em relação à linha de base 
total de eSF em outubro de 2019, 
que era de 44.786 eSF.

Ao mesmo tempo em que hou-
ve aumento no número de eSF 
Informatizadas, também aumen-
tou a quantidade de eSF nas 27 
UFs. Se em outubro de 2019 o 
montante total somava 44.786 
eSF, nove meses depois esse nú-
mero foi para 50.202 eSF, ou seja, 
um aumento de 12% em relação 
à linha de base de outubro.

O aumento no número de eSF 
influencia diretamente no per-
centual de informatização obser-
vado no período para cada UF. 
Em algumas UFs, o impacto do 
aumento no total de eSF implan-
tadas foi tão significativo que 
gerou um movimento de declí-
nio na variação do indicador de 
informatização, como no Distrito 
Federal, onde, apesar de um au-
mento na informatização de 44% 
no período (166 eSF Informatiza-
das no período dividido pelo total 
de eSF da linha de base, que era 
de 377 eSF), devido ao grande 
aumento no número total de eSF 
neste mesmo período (205 eSF, 
que correspondem a um aumen-
to de 54% em relação à linha de 
base de 377 eSF), foi obtido um 
resultado negativo quando anali-
sado sob a ótica do avanço per-
centual de eSF Informatizadas de 
outubro de 2019 a junho de 2020.

O gráfico 6 detalha a variação na 
informatização e a variação no 
número de eSF acrescidas no pe-
ríodo analisado em cada UF:

Variação % de eSF informatizadas 
em relação à linha de base

Variação % eSF acrescidas  
em relação à linha de base

AM

BA

CE

ES
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MA
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RJ

RN
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SE

SP
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MS
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RO

RR

SC

TO

31%

11%

18%9%

13% 25%

7%

4% 12%

8% 16%

17%

14%8%

10%

15%

7%

13% 21%

6%

19% 24%

6% 9%

4%

2% 17%

44% 54%

10% 11%

6% 13%

1% 6%

11%7%

Gráfico 6 – Informatização e variação de eSF no período

Fontes: elaborado a partir de dados do SISAB6, competência jun./2020.
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2.5. Análise da informatização do período para as 27 UFs

eSF Informatizadas eSF não informatizadas

Gráfico 5 – Evolução do total de eSF e evolução da informatização
50.202
19.221
(38%)

20.192
(45%)

+5.416
eSF acrescidas

+6.387
eSF Informatizadas

30.981
(62%)24.594

(55%)

44.786

Outubro/2019 Junho/2019

9%
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UF % Infor. 
out./2019

% Infor. 
jun./2020

eSF acrescidas  
no período

eSF Informatizadas 
no período

Variação %  
out/19 x jun/20

AC 30% 33% 19 13 3%

AL 24% 33% 32 98 10%

AM 27% 56% 239 361 29%

AP 0% 2% 28 3 2%

BA 36% 46% 408 559 10%

CE 30% 44% 228 461 14%

DF 98% 92% 205 166 -6%

ES 60% 59% 190 103 -1%

GO 70% 75% 108 162 5%

MA 9% 13% 148 128 5%

MG 66% 75% 244 677 9%

MS 80% 95% 126 206 14%

MT 84% 84% 86 75 0%

PA 11% 17% 255 129 5%

PB 32% 48% 29 254 16%

PE 42% 52% 190 337 10%

PI 41% 50% 15 130 9%

PR 85% 85% 412 353 0%

RJ 52% 58% 259 294 5%

RN 22% 40% 69 221 18%

RO 76% 84% 24 53 8%

RR 40% 39% 8 1 -2%

RS 92% 86% 449 274 -5%

SC 97% 95% 193 152 -2%

SE 24% 32% 37 66 8%

SP 76% 76% 1381 1053 0%

TO 81% 86% 34 58 6%

Total 55% 62% 5416 6387

Tabela 2 – Avanço da Informatização de eSF nas 27 UFs do Brasil

Escala cromática da variação na informatização no período:

5% 0% 5% 10% 30%

Fonte: elaborado a partir de 
dados do SISAB6, comparativo 
das competências out./2019 e 
jun./2020.

A tabela 2 apresenta o percentual de eSF Informatizadas na linha de base (outubro de 2019) para cada UF 
em perspectiva comparada com o percentual de eSF Informatizadas na data de corte (junho de 2020).

Como podemos observar, analisando a informatização sob a ótica da variação percentual de eSF In-
formatizadas no período, os resultados apontam que algumas UFs tiveram índices negativos ou muito 
baixos mesmo tendo atingido um número alto de eSF Informatizadas, como é o caso do Distrito Federal 
exemplificado anteriormente ou mesmo de Santa Catarina, que informatizou 81 eSF no período.
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O gráfico 7 permite observar, em ordem ascen-
dente, os resultados em termos de variação na 
informatização de eSF para cada UF. Essa aná-
lise evidencia, também, a variação obtida por 
cada UF em relação à média nacional (6,4%). 

Para analisar de forma efetiva qual foi o desem-
penho de cada UF, em termos de informatiza-
ção de eSF no período, deve-se calcular quanto 
a UF informatizou em relação a seu potencial de 
informatização. Essa análise é apresentada na 
próxima seção.

Gráfico 7 – Variação percentual na informatização total de eSF no período

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, comparativo das competências out./2019 e jun./2020.
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Quantidade de eSF 
informatizadas no período

Potencial de informatização

AM 813

BA 2837

CE 2022

ES 497

GO 570

MA 2158

MG 2150

PA 1694

PB 1030

PE 1560

PI 814

PR 763

RJ 1579

RN 894

RS 634

AC

AL

AP 192

DF 212

MS 245

MT 210

RO 121

RR 89

SC 254

274

Gráfico 8 – Potencial de informatização e resultado atingido por UF

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, comparativo das competências out./2019 e jun./2020.
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Para analisar o desempenho efe-
tivo das UFs no período, faz-se 
necessário analisar não apenas a 
variação no percentual de infor-
matização obtido, mas também 
quanto essa variação represen-
tou em relação ao potencial de 
informatização que uma deter-
minada UF detinha. 

Para chegar ao indicador de po-
tencial de informatização por 
UF, utiliza-se a lógica de levan-
tar a quantidade de eSF não in-
formatizadas na UF na linha de 
base (outubro de 2019); levantar 
a quantidade de eSF acrescidas 
na UF no período (outubro de 
2019 a junho de 2020); e somar 
os dois valores anteriores.

O racional de cálculo para o 
potencial de informatização 
está contido no apêndice deste 
documento. 

O gráfico 8 apresenta o poten-
cial de informatização por UF 
no período analisado, seguido 
do percentual que essa UF atin-
giu em relação ao seu potencial 
(gráfico 9):

2.6 Análise do potencial de informatização para as 27 UFs 

173

709
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Conforme apontam os gráficos 8 
e 9, os estados que mais se des-
tacam em termos de informati-
zação de eSF em relação ao po-
tencial de informatização foram: 
Mato Grosso do Sul (84%), Dis-
trito Federal (78%) e Santa Ca-
tarina (60%). Já os estados com 
o menor potencial alcançado fo-
ram Roraima (1%), Amapá (2%) e 
Maranhão (6%).

AM 44%

BA 20%

CE 23%

ES 21%

GO 28%

MA 6%

MG 31%

PA 8%

PB 25%

PE 22%

PI 16%

PR 46%

RJ 19%

RN 25%

RS 43%

AC 8%

AL 13,8%

AP 2%

DF 78%

MS 84%

MT 36%

RO 44%

RR 1%

SC 60%

Gráfico 9 – Percentual de informatização atingido em relação ao potencial

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, comparativo das competências out./2019 e jun./2020.

SE 12%

SP 39%

TO 43%
Potencial de informatização atingido
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Tabela 3 – Informatização por Regiões de Saúde de Alagoas Figura 3 – Diagnóstico inicial de Alagoas

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, competência 
out./2019. 

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, 
competência out./2019. 

Figura 2 – Dados demográficos de Alagoas

Dados demográficos

Alagoas

Área territorial
27.843,295 km2

População estimada em (2019)
3.337.357 habitantes

UF divida em
102 municípios

30
Urbanos

63
Rurais

9
Intermediários

eSF Distribuição out./2019
Região 

de Saúde
Total 
eSF Urbano Int. ou 

Rural
eSF 
Info.

% eSF 
info.

1ª RS 169 91% 9% 54 32%
2ª RS 65 49% 51% 1 2%
3ª RS 78 45% 55% 26 33%
4ª RS 54 41% 59% 4 7%
5ª RS 86 76% 24% 39 45%
6ª RS 71 52% 48% 29 41%
7ª RS 181 37% 63% 30 17%
8ª RS 58 41% 59% 8 14%
9ª RS 82 13% 87% 8 10%
10ª RS 42 36% 64% 10 24%
Total 886 52% 48% 209 23,6%

Após realizar reunião pública de alinhamento no mês de setembro, o DESF/SAPS deu início ao 
projeto piloto do Informatiza APS em novembro de 2020, período em que ocorreu o lançamento 
do o Programa Conecte SUS e a publicação tanto da Portaria nº 2.983/20191 – que institui Progra-
ma de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde para todo o 
Brasil – quanto da Portaria nº 2.984/20194, que institui o Projeto Piloto de Apoio à Implementação 
da Informatização na Atenção Primária à Saúde no estado de Alagoas. 

O estado de Alagoas foi escolhi-
do para o Projeto Piloto, pois, ao 
mesmo tempo em que os mu-
nicípios do território alagoano 
possuem alta cobertura de Es-
tratégia Saúde da Família (ape-
nas dois municípios do estado 
tinham, até setembro de 2019, 
cobertura menor que 79%), so-
mente 23,6% dos estabeleci-
mentos de APS estavam infor-
matizados em outubro de 2019.

Alagoas é um estado composto 
por 102 municípios, divididos em 
três tipos, segundo o mapa po-
lítico administrativo: são trinta 
municípios considerados urba-
nos, nove municípios considera-
dos intermediários adjacentes e 
sessenta e três municípios classi-
ficados como rurais adjacentes9.

A tabela 3 aponta que, nas dez Regiões de Saúde de Alagoas, observa-se uma distribuição equilibra-
da de equipes de Saúde da Família em municípios urbanos ou em municípios intermediários e rurais. 
Um destaque se dá pelo fato de que, em outubro de 2019, Alagoas possuía regiões com 2% de in-
formatização como a 2ª Região de Saúde até regiões com 45% como a 5ª Região de Saúde. Outro 
destaque é que, em outubro de 2019, dos 102 municípios alagoanos, 61 municípios (60%) contavam 
com zero eSF Informatizadas.

2.7 O Projeto Piloto em Alagoas

Fonte: elaborado a partir de dados da SEPLAG9 e do IBGE10.

de eSF Informatizadas
em outubro de 201924%
Alta cobertura da 
Estratégia de Saúde 
da Família no estado

Prós

61 municípios (60%) com  
0% de eSF informatizadas

Disparidade na informatização 
entre Regiões de Saúde

Pontos de
melhoria
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Gráfico 10 – Homologação de eSF não informatizadas em Alagoas

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB11, competência jun./2020.
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Não solicitadas

621
Solicitadas

Solicitações

603
Pareceres

18
Em análise
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O processo de informatização em Alagoas con-
tou com um diferencial em relação ao restante 
do país. O estado foi escolhido para o Projeto 
Piloto do Programa Conecte SUS e, portanto, 
além do recebimento de um custeio mensal do 
programa para manutenção das eSF ou eAP já 
informatizadas, que varia de R$ 1.700,00 a R$ 
2.000,00, instituído pela Portaria nº 2.983/20191, 
recebeu também um recurso de custeio para 
o apoio à implantação da informatização, pre-
visto pela Portaria nº 2.984/20194, que institui 

2.7.1 Portarias e repasses
o Projeto Piloto de Apoio à Implementação da 
Informatização na Atenção Primária à Saúde no 
estado de Alagoas.

Segundo dados do SISAB11, até junho de 2020, 
dos 621 estabelecimentos de saúde de Alagoas 
com eSF não informatizadas que solicitaram o 
repasse, 603 foram homologadas ao longo das 
3 Portarias de incentivo ao Projeto Piloto pu-
blicadas entre novembro de 2019 e fevereiro de 
2020 (gráfico 10).

Fonte: Imagem - Freepik.
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Fonte: elaborada a partir de dados das portarias 1,2,3,4,5,7,8.

A Portaria nº 2.984/20194 detalha que municípios aderidos receberiam, fundo a fundo, em parcela 
única, para cada estabelecimento de Atenção Primária à Saúde que possua eSF não informatizada, 
um valor entre R$ 8,5 mil a R$ 10 mil. Ao todo, 97 municípios alagoanos já receberam repasses por 
parte do Governo Federal, que contabilizam um montante de R$ 5.559.000,00. A Figura 4 abaixo 
apresenta uma visão esquemática das Portarias de custeio de manutenção e de instituição do Pro-
jeto Piloto do Informatiza APS.

Figura 4 – Visão esquemática das portarias do Programa Informatiza APS

Portarias de Custeio para Implantação – eAP 
com eSF não informatizadas em Alagoas

Portaria nº 2.984, de 11 de no-
vembro de 2019. Institui o Pro-
jeto Piloto de Apoio à Imple-
mentação da Informatização 
na Atenção Primária à Saúde.

Portaria nº 3.327, de  
16 de dezembro de 2019 
47 Municípios e
306 CNES
R$ 2.803.500,00.

Portaria nº 3.319, de  
13 de dezembro de 2019

Portaria nº 3.589, de  
19 de dezembro de 2019

Portaria nº 285, de 20  
de fevereiro de 2020

Portaria nº 3.613, de 20 
de dezembro de 2019
14 Municípios e
79 CNES
R$ 796.000,00

Portaria nº 289, de 20 
de  Fevereiro de 2020
36 Municípios e
218 CNES
R$ 1.986.500,00

Portaria nº 2.983, de 11 de 
novembro de 2019. Institui o 
Programa Informatiza APS.

Portarias de Custeio para Manutenção – 
eSF Informatizadas em Alagoas 

Nov/19

Dez/19

Jan/20

Fev/20

Mar/20

Abr/20

Mai/20

Jun/20

R$ 2,2 milhões
repassados para 238
eSFs informatizadas em

municípios  alagoanos42

147 eSF receberam
R$ 258.300,00

239 eSF receberam
R$ 420.400,00

194 eSF receberam
R$ 340.300,00

238 eSF receberam
R$ 418.700,00

238 eSF receberam
R$ 418.700,00

238 eSF receberam
R$ 418.700,00

R$ 5,5 milhões
repassados para 603

estabelecimentos 
com eSFs não  
informatizadas em

municípios  
alagoanos97
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Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, competência de out./2019 a jun./2020. 

Fonte: elaborado a partir dos dados do SISAB6, competência de outubro/2019 a junho/2020.

Considerando o período total 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, que representa uma informa-
tização total de 33,4% para o estado de Alagoas e atingimento de 14% do potencial de informatização. 

Outubro de 2019

23,5% eSF
Informatizadas

209

677

Junho de 2019

33,4% eSF
Informatizadas

307

611

Gráfico 11 – Avanço mensal na informatização de eSF em Alagoas

Figura 5 – Análise do atingimento da meta estipulada

2.7.2 Análise do cumprimento da meta
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Informatizadas

˜19/mês

˜0,3/mês
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no de eSF
Informatizadas

Projeção pré COVID-19
(out/19 a mar/20)

Impactos da pandemia
no Projeto Piloto

Projeção pré COVID-19
(mar/20 a jun/20)

Ao traçar uma projeção (gráfico 11), com base na média observada de avanço no número de eSF por 
competência, observa-se que de outubro de 2019 a março de 20 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 só será atingida em meados de outubro de 2020. 

33,4% eSF
Informatizadas 14% do potencial 

de informatização  
de Alagoas

Potencial de
Informatização
918 – 209 = 709 

918

450

307

Meta Piloto (50%)
A menos em relação à meta

Informatizadas no período

Linha de base209

98

143

eSF Alagoas

+241 eSF
Informatizadas 98 11% 40%

META Avanços do período Cumprimento da meta

98 de 241

98 eSF informatizadas 
equivalem a

Para o Projeto Piloto, a meta estipulada pelo DESF/SAPS era atingir 450 eSF Informatizadas até o fi-
nal de março de 2020 (aproximadamente 50% do total de 886 eSF da linha de base). Dado que o so-
matório 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.
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Alguns números que chamam a atenção são a estagnação de eSF Informatizadas observada de 
março de 2020 a junho de 2020 (média de 0,3 eSF Informatizada/mês).  A diminuição de ritmo 
observada que, se mantida, inviabiliza o atingimento da meta de 450 eSF Informatizadas, 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 situa-
ção de calamidade pública trazida pela pandemia de COVID-19 em meados de março, dificultou a 
implementação da estrutura necessária pelos municípios no período analisado. Além disso, o ce-
nário epidemiológico também obrigou o Conecte SUS a redirecionar seus esforços e focar em um 
plano de contingência e em ações de resposta à pandemia.

2.7.3 Análise por Região de Saúde
Dentro de um mesmo estado é comum que os municípios tenham diferenças importantes em suas 
características. A análise do cenário de informatização deve levar em conta as diferentes Regiões 
de Saúde, assim como a classificação de tipologia rural-urbana do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, de modo a estabelecer critérios e categorizar municípios, considerando os fatores 
necessários para a análise dos resultados. 

Alagoas possui dez Regiões de Saúde, todas com diferentes graus de informatização. Em outubro, 
a informatização variava entre 2% na 2ª Região de Saúde e 45% na 5ª Região de Saúde. A tabela 4 
mostra o avanço da informatização de eSFs por Região de Saúde:

out./2019 jun./2020 Período analisado 

Região 
de Saúde

Total 
eSF

eSF 
Informatizadas

% 
Informatizadas

Total 
eSF

eSF 
Informatizadas

% 
Informatizadas

Somatório 
aumento

% 
Aumento

1ª RS 169 54 32% 172 106 62% 52 31%

2ª RS 65 1 2% 65 3 5% 2 3%

3ª RS 78 26 33% 80 36 45% 10 13%

4ª RS 54 4 7% 57 8 14% 4 7%

5ª RS 86 39 45% 88 43 49% 4 5%

6ª RS 71 29 41% 72 30 42% 1 1%

7ª RS 181 30 17% 183 36 20% 6 3%

8ª RS 58 8 14% 58 8 14% 0 0%

9ª RS 82 8 10% 91 20 22% 12 15%

10ª RS 42 10 24% 52 17 33% 7 17%

Total 886 209 24% 918 307 33,4% 98 11%

Tabela 4 – Informatização por Regiões de Saúde de Alagoas

Fonte: elaborado a partir de 
dados do SISAB6, comparativo 
out./2019 – jun./2020. 

Escala cromática do percentual de informatização:

0% 10% 30%
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Fonte: elaboração própria.

A análise do aumento percentual da informatização para 
cada Região de Saúde permite observar aspectos que cha-
mam a atenção. Se, por um lado, das 98 eSF Informatizadas 
no período, 52 são da 1ª Região de Saúde, compreendendo 
53% do total de informatização observado para o período, 
por outro, a 2ª, 4ª, 5ª,  6ª e 8ª regiões somadas tiveram ape-
nas 11 eSF Informatizadas.

A performance da 1ª Região de Saúde poderia ser atribuída 
a seu alto índice de eSF em municípios urbanos (91%), con-
tudo, outras regiões como a 5ª e a 6ª que também contam 
com mais de 50% das eSF em municípios urbanos tiveram 
resultados bastante aquém do esperado.

Para avaliar os possíveis fatores envolvidos nos diferentes 
resultados encontrados, é necessário levar em consideração 
não apenas as especificidades da 1ª Região – como a quanti-
dade de suas eSF em municípios urbanos – mas também as 
ações específicas que o Programa Conecte SUS coordenou 
na região ao longo do período analisado.

Figura 6 – Destaques observados na 
informatização em Alagoas

Região de Saúde 
foi responsável 
por 53% da infor-
matização obser-
vada no período!

foi o número de eSF In-
formatizadas que a 2ª, 
4ª, 5ª,  6ª e 8ª Regiões 
somadas contabilizaram

1ª

11

Dentre as causas possíveis para a 1ª, 7ª e 9ª Regiões concentrarem 71% da informatização atingi-
da no estado de Alagoas no período, é válido destacar que, por possuírem uma melhor infraestru-
tura, maior densidade populacional e quantidade de eSF em comparação às demais regiões, estas 
foram contempladas pelo planejamento do Ministério da Saúde, que focou suas ações de infor-
matização em regiões com infraestrutura e alcance suficientes para potencializar os resultados 
do Projeto Piloto. Por esse motivo, a 1ª, 7ª e 9ª Regiões foram selecionadas para participação na 
reunião pública de kickoff (janeiro) e nas duas oficinas abaixo relatadas:

Realizada nos dias 27 e 28 de janeiro, essa oficina reuniu cerca 
de 70 participantes da Secretaria de Saúde (SESAU), do Con-
selho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), represen-
tantes indicados por cada município da 1ª Região de Saúde de 
Alagoas, além de integrantes do DESF/SAPS, do Departamento 
de Saúde Digital (DESD), do Departamento de Gestão do Tra-
balho em Saúde (DEGTES), da Coordenação-Geral de Inovação 
em Sistemas Digitais (CGISD) do DATASUS e do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde (PROADI-SUS) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A oficina teve como objetivo realizar o diagnóstico da situação 
atual de 12 municípios pertencentes à 1ª Região de Saúde para 
posterior estruturação de estratégias para a implantação do Co-
necte SUS. 

O encontro permitiu que os gestores locais expusessem suas 
dificuldades e restrições e recebessem orientação por parte da 
gestão do Conecte SUS sobre como poderiam ser utilizados os 
recursos das Portarias de homologação para informatização.

Após o levantamento das principais dificuldades reportadas 
pelos gestores municipais, observou-se que uma ação de curto 
prazo que poderia ser executada pelo MS em parceria com os 
municípios consistia na capacitação de profissionais para im-
plantação massiva do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PE-
C/e-SUS APS) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado.

Oscilação de energia   
(picos e faltas)

Conexão de Internet  
(oscilação de velocidade
e ausência de provedor)

Insegurança pública  
nas unidades (furtos  
de equipamentos)

Figura 7 – Principais desafios para a 
informatização em Alagoas – relato dos 

gestores municipais da 1ª Região de Saúde

Oficina de trabalho do Conecte SUS

Insuficiência de  
equipamentos

Falta de equipe  
de implantação

Fonte: elaboração própria.
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Oficina de Capacitação dos Implantadores –  
PEC/e-SUS APS
Essa iniciativa, realizada de 10 a 13 de março, 
foi uma ação conjunta entre DATASUS e DESF/
SAPS. Participaram da oficina 20 profissionais 
implantadores indicados pela SESAU, pelo CO-
SEMS/AL, e demais atores envolvidos na primei-
ra oficina em Alagoas. 

A oficina teve como objetivo principal a capaci-
tação de implantadores para atuar em dezenove 
municípios da 1ª, 7ª e 9ª regiões do estado de 
Alagoas, tendo como escopo inicial a implanta-
ção do PEC/e-SUS APS em 72 UBS. 

A programação da oficina contemplou o treina-
mento de 20 profissionais para atividades de 
instalação e uso do PEC/e-SUS APS, atualiza-
ção/backup do software e-SUS APS e replicação 
do aprendizado para profissionais de saúde das 
UBS da 1ª Região. 

Outro ponto importante da oficina foi a estru-
turação de um cronograma de implantação 
para as UBS da 1ª Região. Esse cronograma teria 
acompanhamento semanal por meio de um re-
latório de campo gerado pelos implantadores e 
avaliado pelo DATASUS. Devido à pandemia do 
coronavírus, o cronograma de implantação da 
1ª, 7ª e 9ª Região de Saúde sofreu alteração e os 
relatórios de campo foram descontinuados até 
segunda ordem.

Figura 8 – Treinamento in loco de implantadores na UBS 
Eduardo Campos – Rio Largo, AL 

Fonte: Boletim Conecte SUS, v. 3.12.

Profissionais 
da 1ª Região de Saúde 

capacitados

municípios eSF
a serem atendidos pelos 

implantadores capacitados

e

20

19 76

out./2019 abr./2020 Período  
analisado 

Tipologia 
município

Total 
eSF

eSF 
Informatizadas

% 
Informatizadas

Total 
eSF

eSF 
Informatizadas

% 
Informatizadas

Somatório 
aumento

% 
Aumento

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%

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

Tabela 5 – Informatização por tipologia de município

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, comparativo out./2019 – jun./2020. 

2.7.4 Análise por tipo de município
No documento Proposta de Trabalho do Piloto do Informatiza APS, o DESF/SAPS estipula metas de 
informatização para cada um dos tipos de município do estado de Alagoas. Para avaliar se existe cor-
relação entre a tipologia do município onde a eSF está e o grau de avanço na informatização, faz-se ne-
cessário observar a informatização obtida para cada uma das tipologias, conforme mostra a tabela 5:
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Gráfico 12 –  Meta de informatização por tipologia de município

Rural

Urbano

Intermediário

270 (56%)
479

382

57

150 (39%)
73 (19%)

218 (46%)
30 (53%)

16 (28%)

eSF informatizadas jun/20Meta mar/20Total eSF

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, 
competência jun./2020.

Fica claro a partir da análise da tabela acima que 
as eSF pertencentes a municípios rurais foram as 
que ficaram mais longe da meta estipulada pelo 
DESF/SAPS, com um montante total de 73 eSF In-
formatizadas frente à meta de 150, o que corres-
ponde a 49% de atingimento do resultado previs-
to. No que diz respeito às equipes localizadas em 
municípios intermediários, a meta era de 30 eSF 
Informatizadas, o resultado observado foi de 16, ou 
seja, 53% da meta foi atingida. O resultado positivo 
observado para eSF de municípios urbanos, que 
atingiram 81% da meta, resulta em parte do ótimo 
desempenho apresentado pela 1ª Região de Saúde, 
cujas 52 eSF Informatizadas estão majoritariamen-
te em municípios urbanos. Estes dados compro-

vam que os desafios levantados pelos gestores 
municipais nas Oficinas do Programa Conecte 
SUS são verdadeiros – a escassez de infraestru-
tura e de equipes capacitadas para implantar o 
prontuário e para garantir o envio de dados  é um 
fator de peso para o avanço da informatização. 

O gráfico 12 ilustra a meta de informatização por 
tipologia de município até março de 2020 (cinza 
escuro) e compara com os resultados obtidos até 
junho de 2020 (verde) em relação à meta estipula-
da. É possível observar que, mesmo passados três 
meses em relação ao mês da meta, em nenhuma 
das tipologias de municípios houve o atingimen-
to da meta prevista. 

os desafios levantados 
pelos gestores municipais 
nas Oficinas do Programa 

Conecte SUS são 
verdadeiros – a escassez 

de infraestrutura e de 
equipes capacitadas para 

implantar o
prontuário e para garantir 

o envio de dados é um 
fator de peso para o 

avanço da informatização

“
“

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, competência 
jun./2020.

Figura 9 – Infográfico cobertura de eSF Informatizadas nos 
municípios alagoanos

Municípios 

102
44% 56%

46 com 
informatização

56 com
0% de eSF Informatizadas

Os resultados aquém do esperado decorrem 
em parte da pandemia de COVID-19 mas tam-
bém do fato de que os municípios só vieram a 
receber os repasses para implantação em janei-
ro e fevereiro de 2020, pouco tempo antes da 
consolidação dos resultados do presente rela-
tório (data de corte junho de 2020).

O avanço observado no período também pode 
ser mensurado sob a perspectiva de municípios 
não cobertos por eSF Informatizadas. Se em 
outubro, dos 102 municípios alagoanos somen-
te 41 (40%) tinham alguma eSf informatizada, 
sete meses depois esse número aumentou para 
46, representando uma cobertura total de 45%. 
Desse modo, em junho de 2020, Alagoas apre-
sentava 56 municípios com nenhuma eSF in-
formatizada (55%).
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Média Br 
29%

Potencial de 
informatização atingido

Gráfico 13 – Percentual de informatização atingido em relação ao potencial – ordem ascendente

Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, comparativo out./2019 – jun./2020. 
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2.7.5 Análise da efetividade do incentivo à informatização

O incentivo de custeio à informatização por 
meio do repasse fundo a fundo em parcela única 
foi pensado para acelerar a informatização em 
Alagoas. Os municípios receberam tais repasses 
a partir de janeiro e fevereiro de 2020.

Para avaliar a efetividade dessa estratégia, é 
necessário analisar o avanço obtido nas demais 
UFs do país e observar se o estado de Alagoas 
obteve maior êxito devido ao repasse de incen-
tivo de custeio-implantação frente às demais 
UFs que puderam aderir ao repasse de custeio-
-manutenção para eSFs já informatizadas.

O gráfico 13 apresenta, em ordem ascenden-
te, as UFs brasileiras e seus respectivos avan-
ços em termos de atingimento do potencial 
de informatização:

Conforme observado no gráfico 8 (Potencial 
de informatização e resultado atingido por UF), 
Alagoas  teve 98 eSF Informatizadas de um po-
tencial de 709, ou seja, 14% do potencial foi atin-
gido no período, ficando abaixo da média ob-
servada para o Brasil (29%) e também da média 
observada para a Região Nordeste (18%). 

NE Média 
18%
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Fonte: elaborado a partir de dados do SISAB6, comparativo out./2019 – jun./2020. 

Gráfico 14 –  Média de informatização atingida em relação ao potencial

Em perspectiva comparada com as demais UFs da Região Nordeste, como Maranhão (6%), Sergipe 
(12%), Piauí (16%), Pernambuco (22%), Bahia (20%), Ceará (23%), Paraíba (25%) e Rio Grande do Nor-
te (25%), cuja média de atingimento do potencial de informatização foi de 18%, Alagoas se mostra 
abaixo da média, sendo que as demais UFs não receberam o repasse do Projeto Piloto.

Até a data de corte considerada para este relatório (junho de 2020), Alagoas também não tinha 
alcançado a sua meta inicial enquanto Projeto Piloto do Conecte SUS, que era atingir 450 eSF In-
formatizadas. As projeções realizadas neste relatório apontam que a previsão é que essa meta só 
seja atingida nos últimos meses do ano de 2020.

Podemos concluir que, apesar de Alagoas ter recebido um repasse de custeio-implantação para a 
informatização, isso não se refletiu em uma informatização acelerada em relação às demais UFs.

Fonte: Imagem - Freepik.
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Alagoas não atingiu 
a meta de 450 eSF 
Informatizadas, 
ficando 143 eSF 
abaixo da meta.

R$ 5,5 milhões destinados para o Projeto Piloto de Informatização:

Nº total de eSF Informatizadas aumentou  
de 209 (23%) para 307 (33%)

de atingimento do
potencial de
informatização,
abaixo da média do
Brasil e do Nordeste

450
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Figura 10 – Infográfico, grandes números Piloto Informatiza APS em Alagoas

2.7.6 Grandes números

Fonte: elaboração própria.

209
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2.7.7 Conclusão
O Projeto Piloto do Informatiza APS estava pre-
visto para ser realizado de novembro de 2019 a 
maio de 2020, contudo, a situação de calamida-
de pública trazida pela pandemia do novo coro-
navírus obrigou a gestão do projeto a reorientar 
esforços de modo a atender às necessidades do 
Ministério da Saúde para o período. Dessa forma, 
o cronograma do Projeto Piloto foi ampliado até 
junho de 2020.

Os maiores impactos que esse imprevisto trouxe 
foram sentidos no cronograma de informatização 
previsto para o Projeto Piloto, o que afetou forte-
mente os resultados e a estratégia inicial. O DESF/
SAPS teve de  prorrogar os prazos previstos nas 
Portarias e nota técnica do Informatiza APS tanto 
no que tange ao prazo para a informatização após 
o recebimento dos custeio de implantação quanto 
no que diz respeito ao prazo para que municípios 
se adequassem às regras de envio do quantitativo 
mínimo de consultas médicas e de enfermagem. 
No mês de maio, a SAPS, por meio da Portaria nº 
1.247, de  18 de maio de 20208 , prorrogou em qua-
tro meses o prazo dos estabelecimentos de Aten-
ção Primária à Saúde para iniciar o envio regular 
dos dados por meio de sistema de prontuário ele-
trônico, ou seja, os municípios passam a ter até o 
final do ano de 2020 (dez meses contados a partir 
da data do recebimento do recurso de custeio de 
implantação) para comprovarem que utilizaram os 
recursos e que suas eAP se informatizaram, caso 
contrário terão de devolver os recursos recebidos.

A meta estipulada pelo DESF/SAPS era infor-
matizar 450 eSF (50%) até o final de março de 
2020, contudo, devido à situação de calamida-
de pública ocasionada pela COVID-19, houve 
um replanejamento para que essa meta fosse 
atingida até dezembro de 2020. O valor alcan-
çado até junho de 2020 foi de 307 eSF Informa-
tizadas do total de 918 eSF do estado, ou seja, 
33,4% de informatização total até o momento 
do presente relatório. 

Ao observar que a 1ª Região de Saúde de Alagoas 
foi responsável por 53% do total de informatização 
de eSF no período, fica evidente que a estratégia 
de execução de oficinas de alinhamento e diag-
nóstico de situação atual foi exitosa. As oficinas 
contribuíram para o sucesso da 1ª Região pois, ao 
coordenar esforços com conselhos locais e com 
os demais atores envolvidos na ponta, é gera-
do um movimento catalisador que aumenta não 
apenas a visibilidade do Programa Conecte SUS 
e de seus projetos estruturantes, como também 
o engajamento das lideranças e dos servidores.  

Fonte: Imagem - Freepik.
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As oficinas proporcionaram interação entre 
municípios da mesma região, permitindo o 
compartilhamento de melhores práticas e 
soluções para problemas em comum,  possi-
bilitando que troca de experiências ajudasse 
no enfrentamento de dificuldades munici-
pais e intermunicipais. Além dessas estraté-
gias, dos 12 municípios dessa Região, 11 são 
urbanos e estão localizados na região me-
tropolitana de Maceió, o que denota maior 
facilidade em termos de infraestrutura.  
Outro ponto que pode ter auxiliado no resul-
tado é que a 1ª Região possui dois dos dez 
municípios de Alagoas com 100% de eSF In-
formatizadas (Coqueiro Seco, que já era 100% 
informatizado antes do Projeto Piloto, e Mare-
chal Deodoro, que se tornou 100% informatizado 
durante o Projeto Piloto). 

O cronograma do Projeto Piloto previa Oficinas 
de Capacitação e um mutirão de implantação 
para a 1ª, 7ª e 9ª Regiões de Saúde, contudo, 
devido à pandemia, o cronograma não pôde 
ser cumprido, o que acarretou em uma infor-
matização grande na 1ª Região – foco das ofi-
cinas de alinhamento com a gestão local – mas 
muito baixa na 7ª e 9ª uma vez que os mutirões 
não foram iniciados. 

Os dados analisados apontam que o modelo de 
financiamento da APS utilizado no Projeto Piloto 
surtiu pouco efeito no avanço da informatização 
em Alagoas quando comparados os resultados 
deste estado com as demais UFs. Mesmo rece-
bendo cerca de R$ 5,5 milhões para auxílio na in-
formatização, Alagoas obteve 14% de atingimento 

de seu potencial de informatização do período,  
ficando abaixo da média de atingimento do poten-
cial de informatização tanto em relação aos esta-
dos da região Nordeste (18%) quanto em relação 
à média do Brasil (29%). Dado que os repasses 
tiveram início apenas em janeiro e fevereiro, hou-
ve pouco tempo hábil para que os municípios 
pudessem fazer a aquisição dos equipamen-
tos, estruturar as UBS e treinar os profissionais 
para a implantação do prontuário eletrônico, de 
modo a produzir efeitos até junho de 2020. De-
vido à pandemia do novo coronavírus, os muni-
cípios alagoanos contemplados pelas Portarias 
de custeio-implantação do Projeto Piloto terão 
até novembro/dezembro de 2020  (dependendo 
da Portaria na qual aderiram ao Projeto Piloto) 
para se informatizar, portanto, a meta de infor-
matização estipulada pelo DESF/SAPS deverá 
ser acompanhada até o término do ano de 2020 
para averiguar se o ritmo de informatização de 
Alagoas apresentou alterações que justifiquem o 
modelo de aporte financeiro feito para o Projeto 
Piloto, permitindo inferir se esse modelo deverá 
ou não ser replicado para as demais UFs do país 
ao longo da expansão do Conecte SUS. 

Fonte: Imagem - Freepik.

As oficinas proporcionaram 
interação entre municípios da 
mesma região, permitindo o 

compartilhamento de melhores 
práticas e soluções para 
problemas em comum

“ “
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A meta estipulada 
pela SAPS era de 
informatizar 450 
eSF (50%) até o 
final de março de 
2020, mas o valor 
alcançado foi de 307 
eSF Informatizadas 
(33,4%). 

Monitorar a meta de 
informatização até o 
final do ano de 2020, 
de modo a registrar 
e avaliar se o modelo 
de financiamento 
adotado em Alagoas 
surtiu efeito em 
termos de obtenção 
de uma informatização 
acelerada em relação 
às demais UFs. 

Recomendações de PRÓXIMOS PASSOS PARA O PROJETO PILOTO

Mutirão de 
implantação do PEC 
eSUS APS na 1ª, 7ª e 
9ª Regiões de Saúde 
interrompido e 
relatórios de campos 
descontinuados.

Dado que a 1ª, 7ª e 9ª 
Regiões concentram 
284 das 611 eSF 
não informatizadas 
do estado (46%), 
recomenda-se 
estruturar plano de 
retomada do mutirão 
dessas regiões para 
potencializar o esforço 
já realizado.

O DESF/SAPS teve 
de prorrogar prazos 
para que municípios 
comprovem a 
informatização 
(Portaria nº 1.247, 
de 18/05/2020). 
Municípios terão até 
novembro/dezembro 
de 2020 para enviar 
os dados por meio de 
Prontuário Eletrônico, 
caso contrário terão 
de devolver os 
repasses do recurso de 
custeio-implantação.

Estruturar comunicação 
mensal, por e-mail 
e/ou outros canais 
adequados, de 
acompanhamento 
para a SESAU-AL e 
CONASEMS contendo: 
relação detalhada das 
eSF que ainda não 
se informatizaram; 
alerta do prazo 
para atendimento 
dos critérios de 
informatização; 
informações acerca 
da necessidade de 
suspensão dos repasses 
caso não sejam 
atingidos os parâmetros 
necessários; link para 
materiais de referência 
que descrevem o 
passo a passo para 
informatização e os 
detalhes do  
Informatiza APS

Comprometimento da 
análise da efetividade 
do financiamento 
do Piloto. R$ 5,5 
milhões repassados 
em jan/20 e fev/20, 
mas o impacto do 
financiamento é 
pouco conclusivo 
devido à pandemia 
e ao fato de que os 
municípios receberam 
os repasses somente 
em janeiro e fevereiro.

A pandemia do novo coronavírus ganhou força no Brasil em meados de março de 2020, auge das 
ações de potencialização da informatização em Alagoas, estado escolhido para receber o Projeto Pi-
loto do Conecte SUS. Dentre os principais impactos da pandemia para o Projeto Piloto, destacam-se:

Monitorar o processo 
de informatização de 
Alagoas e, quando 
possível, utilizar os 
dados consolidados 
de 2020 para avaliar 
como remodelar os 
investimentos em 
recursos materiais e 
humanos realizado 
para o Projeto 
Piloto para atender 
a necessidade de 
expansão para as 
demais UFs do Brasil.

2.7.7.1 Conclusão – impactos da pandemia no Projeto Piloto
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Ao longo da experiência do Projeto Piloto em Alagoas, a gestão do Programa Conecte SUS obteve 
aprendizados substanciais para a continuidade de seus esforços e planejamento da expansão. O 
informatiza APS teve início em todo o Brasil em novembro de 2019, Alagoas foi escolhido como Pi-
loto do Programa Conecte SUS e o acompanhamento próximo do estado ao longo dos nove meses 
compreendidos nesta análise permitiu à gestão destacar as seguintes lições aprendidas:

2.7.7.2 Conclusão – lições aprendidas

Deve-se reforçar a parceria com o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS)  e com as Secretarias Estaduais, detalhando 
papéis e responsabilidades e pactuando os resultados esperados vi-
sando a aceleração da informatização dos estabelecimentos munici-
pais, por meio de instrumentos como Atas de Registro de Preços e 
formação de Consórcios intermunicipais, para citar alguns exemplos.

Comunicação e alinhamento com gestores municipais é fator 
crítico de sucesso

Parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS) é fundamental na mobilização de municípios 
e na estruturação de mutirões para implantação. 

Modelo de custeio para a informatização deve ser avaliado ao fim 
do Projeto Piloto para ampliar as alternativas de aquisição, como 
serviço, de equipamentos na ponta. 

Condicionantes sociais, como disponibilidade de infraestrutura ur-
bana e segurança pública, são determinantes na viabilização do es-
forço de informatização e, como tal, devem ter seu impacto avaliado 
no Plano de Utilização.
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Estruturar, no Ministério da Saúde, uma Sala de 
Acompanhamento com canais exclusivos de 
comunicação e apoio aos gestores municipais 
para superação dos obstáculos locais para a in-
formatização.

Estabelecer parceria com CONASS, CONASEMS 
e COSEMS para estruturar instrumentos, pro-
cesso, papéis e responsabilidades associados ao 
diagnóstico, planejamento, execução e supervi-
são da jornada de informatização.

Elaborar ondas de priorização de in-
formatização em regiões urbanizadas 
e com maior densidade demográfica, 
permitindo que a informatização se 
consolide nos locais que já contem com 
a infraestrutura necessária e deles se ex-
pandam para os municípios da região.

Conduzir, no Ministério da Saúde, pro-
cesso licitatório para estabelecimento 
de Ata de Registro de Preços para ade-
são voluntária dos municípios, tendo 
como base a revisão do modelo de cus-
teio e valores repassados.

Avaliar a pertinência da exigência dos 
municípios apresentarem um plano de 
utilização dos repasses que permita o 
monitoramento da execução do projeto.

Elaborar, a partir da realização de diag-
nóstico local, uma estratégia de expansão 
para os municípios de regiões adjacentes 
e rurais que possibilitem orientar e impul-
sionar a informatização nessas regiões.

Este relatório aponta para a importância de se pensar em estratégias de coordenação de esforços 
com conselhos locais e com os demais atores envolvidos na ponta, pois fica evidente por meio dos 
resultados obtidos na 1ª Região de Saúde que as oficinas foram instrumentos que surtiram efeito 
no curto prazo. Desse modo, reitera-se a relevância de planejar mecanismos capazes de catalisar 
esforços e estabelecer maior proximidade do Ministério da Saúde aos atores locais, permitindo que 
haja disseminação do Programa Conecte SUS ao mesmo tempo que alavanca-se a efetividade das 
ações de expansão.

O presente relatório aponta que as seguintes ações e estratégias podem auxiliar no processo de 
expansão do Programa Conecte SUS para as demais UFs do país:

2.7.7.3 Conclusão – recomendações para a expansão
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3
REDE NACIONAL DE 
DADOS EM SAÚDE



39

Relatório Final do Projeto Piloto CONECTE SUS 

3.1 O Projeto Piloto da RNDS e a COVID-19
 
A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é a plataforma nacional de interoperabilidade de dados em 
saúde. É um projeto estruturante do Conecte SUS, programa do Governo Federal para a transformação 
digital da saúde no Brasil e tem o objetivo de promover a troca de informações entre os pontos da Rede 
de Atenção à Saúde, permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público e privado.  

A RNDS nasce para se estabelecer como uma plataforma informacional de alta disponibilidade, segura e 
flexível, que favorecerá o uso ético aos dados de saúde, permitindo, assim, o surgimento de novos servi-
ços, inovação, pesquisa e desenvolvimento que resultem em benefícios para a população e para o Brasil.

O Projeto Piloto da RNDS tinha como foco o estado de Alagoas e apresentava como objetivo inicial:
 Permitir que os estabelecimentos assistenciais de saúde, os profissionais de saúde e os cidadãos 
do estado de Alagoas compartilhem e tenham acesso às informações de saúde para a continuida
de do cuidado dos usuários em diferentes níveis de atenção.
 Permitir que os atores envolvidos na formulação e desenvolvimento da RNDS possam aprender 
com os desafios da sua implementação, bem como identificar barreiras, estratégias, oportunida-
des, funcionalidades e infraestrutura requeridas para o seu funcionamento adequado e, sobretu-
do, para o planejamento do projeto de expansão da RNDS.
  Permitir que os responsáveis pela formulação da estratégia de expansão da RNDS possam ma-
pear obstáculos e atalhos que devam ser considerados para o planejamento do projeto de ex-
pansão da RNDS.

Diante da ocorrência do estado de calamidade pública provocado pelo novo coronavírus em 
meados de março, o Projeto Piloto da RNDS foi impulsionado para auxiliar no controle da situa-
ção de emergência da saúde pública.

Fonte: elaboração própria.

Figura 11 –  Representação esquemática: impactos da COVID-19 no cronograma da RNDS
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Expansão da RNDS

Dessa forma, o Projeto Piloto da RNDS é redirecionado para permitir a:
 recepção e integração de notificações e resultados de exames laboratoriais relacionados à COVID-19;
 disseminação dos resultados dos exames aos cidadãos e profissionais de saúde (Portal Conecte SUS – 
Cidadão e Profissional).

Assim, o Projeto Piloto permitirá disseminar informações sobre a doença, seja a partir da integração 
da notificação e vigilância epidemiológicas à RNDS, seja a partir da apresentação dos resultados de 
exames relacionados à COVID-19 aos cidadãos e profissionais de saúde  no contexto de um atendi-
mento ao paciente.
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Figura 12 –  Representação esquemática do ecossistema de atendimento de dados em saúde da RNDS
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Fonte: Boletim Conecte SUS, v. 4.13.

3.2 Gestão de crise da COVID-19
 
O enfrentamento da pandemia requer informação em diversos níveis, desde o registro das notifi-
cações, óbitos, resultados de exames realizados até o provimento de serviços que visam preven-
ção e cuidado. Entre esses serviços, estão aqueles de autoavaliação, teleconsulta busca ativa de 
pacientes e aplicações avançadas para a identificação de tendências e de populações vulneráveis.

Para atender às necessidades de enfrentamento ao novo coronavírus, o Conecte SUS sistematizou 
um ecossistema de atendimento e de dados em saúde para a COVID 19. Esse ecossistema com-
preende camadas específicas para a segurança da informação, interoperabilidade entre sistemas, 
processos de notificação e vigilância em saúde, aplicativos móveis e canais de acesso.
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Definição do Modelo de Certificação Digital

Definição de estratégia de consolidação da Institucionali-
zação do Conecte SUS – Revisão da Política Nacional de 
Informação e Informática em Saúde  (PNIIS) e da Estraté-
gia de Saúde Digital para o Brasil

Criação de um Subcomitê de Terminologia do Repositório 
de Terminologias em Saúde (RTS) no Comitê de Informação 
e Informática em Saúde (CIINFO)

Estudos para adequação da RNDS à Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD)

Adoção de metodologia de gestão de riscos  utilizadas 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU)

Arquitetura tecnológica definida e instalada em produção 
nas 27 UFs

Início da interoperabilidade com laboratórios privados 
para Resultados de Exame de COVID-19

Desenvolvimento de novo sistema de monitoramento e vi-
gilância epidemiológica (e-SUS Notifica)

Parceria com a Universidade Federal de Goiás para capa-
citação de Recursos Humanos – Oferta de três microcur-
sos de Saúde Digital:

1. Trajetória da Saúde Digital no Brasil
2. RNDS – o que precisamos saber?
3.  Segurança e ética no compartilhamento de dados pessoais

3.3 Visão geral da ações realizadas
 
Uma vez que o Projeto Piloto da RNDS foi direcionado às ações de auxílio à gestão de crise do co-
ronavírus, o DATASUS conseguiu, com sucesso, balancear atividades táticas para atender às neces-
sidades emergentes, como o enfrentamento da COVID-19, e estratégicas, voltadas para o avanço 
da Saúde Digital no Brasil. Entre os avanços obtidos pela RNDS no período analisado – outubro de 
2019 a junho de 2020 –  destacam-se:

Resultados de 
COVID-19 na 

RNDS

Capacitação 
de Recursos 

Humanos

Marco Legal

Gestão de 
Riscos
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RNDS IMPULSIONADA PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Devido à situação de crise gerada pela pandemia da COVID-19, o Projeto Piloto da RNDS foi redi-
recionado para permitir:
 recepção e integração de notificações e resultados de exames laboratoriais relacionados à CO
VID-19;

 disseminação dos resultados dos exames aos cidadãos e profissionais de saúde (Portal Conecte SUS).

Essa ação consiste em um esforço conjunto do Ministério da Saúde e dos Laboratórios de Análises 
Clínicas, objetivando viabilizar que os laboratórios enviem os resultados de exames de COVID-19 para 
a Rede Nacional de Dados em Saúde. Além de coletar esses dados, a plataforma os processará e os 
disponibilizará, de forma segura e com garantia de privacidade, para profissionais de saúde e cidadãos 
por meio do Portal Conecte SUS.

Dada a urgência necessária para controle da pandemia de COVID-19, foi estabelecida a interopera-
biliade com laboratórios, configurando-se como a primeira grande conquista da RNDS. Atualmente, 
já é possível realizar o compartilhamento seguro e controlado dos resultados individualizados de 
exames laboratoriais relacionados à COVID-19 realizados em diferentes laboratórios. Para viabilizar 
o processo de conexão à RNDS, o DATASUS disponibilizou documentação técnica e sistema de cre-
denciamento para os laboratórios, disponíveis no Portal de Serviços (https://servicos-datasus.saude.
gov.br/home), com base nas melhores práticas e padrões de interoperabilidade. Além disso, em ação 
conjunta com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMED), o DATASUS realizou 
uma série de reuniões e lives com os principais laboratórios do país para prestar esclarecimentos, 
fornecer informações adicionais sobre a conexão com a RNDS, bem como 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 que, adicionalmente, trará benefícios de longo prazo como uma referência 
fundamental para a Saúde Digital brasileira.

De março de 2020 até a data de corte deste relatório, a RNDS recebeu um total de  1.089.269 exa-
mes enviados por quatro Laboratórios de Análises Clínicas.

3.3.1 Exames de COVID-19 na RNDS
 

Ação conjunta do Ministério da 
Saúde e dos Laboratórios de 
Análises Clínicas

de exames de COVID-19 
enviados de laboratórios 
privados para a RNDS

+ de 1 milhão
de resultados

Visualização do cidadão e 
do profissional de Saúde

Resultado  
de exames

Laboratórios  
públicos e privados

Fonte: Imagem - Freepik.



43

Relatório Final do Projeto Piloto CONECTE SUS 

AÇÕES DIVERSAS DE CAPACITAÇÃO SÃO O FOCO DA RNDS DURANTE O PROJETO PILOTO

3.3.2 Capacitação de Recursos Humanos

1. Trajetória da Saúde Digital no Brasil 
 3.372 inscritos
 835 certificados emitidos

2. RNDS – o que precisamos saber?
 1.213 inscritos
 204 certificados emitidos

3. Segurança e ética no 
compartilhamento de dados pessoais

 431 inscritos
 91 certificados emitidos

Ações conjuntas e 
integradas entre 
diversos atores 
de governo e 
acadêmicos

Capacitação para gestores 
do SUS em Alagoas 

Capacitação para 
implantadores do
PEC/e-SUS APS em Alagoas

3 microcursos de Saúde 
Digital elaborados em parceria com 
UFG, UNB e SGTES/MS:

Fonte: Imagem - Freepik.

de exames de COVID-19 
enviados de laboratórios 
privados para a RNDS

A atuação conjunta da Coordenação-Geral de Ino-
vação em Sistemas Digitais (CGISD/ DATASUS), 
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 (DEGES) 
da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde (SGTES/MS) e da Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde (SAPS) vem se cons-
tituindo como elemento fundamental para o su-
cesso dessa jornada, que visa garantir que o país 
conte com o número e os perfis profissionais ade-
quados para alcançar sua Visão de Saúde Digital.

Nos dias 9 e 10 de março foi realizado o segun-
do módulo presencial do Curso de Capacitação 
de Trabalhadores e Gestores do SUS, em Siste-
mas de Informação em Saúde, em Maceió, como 
parte da execução do Programa Conecte SUS. O 
objetivo do encontro foi capacitar os profissio-
nais do SUS que participarão do Projeto Piloto 
do Programa Conecte SUS para que absorvam 
conhecimentos sobre estruturas de documenta-
ção de saúde, características e funcionalidades 
dos sistemas eletrônicos de informação e sobre 
os princípios de integração e interoperabilidade, 
padrões de segurança, privacidade e confiden-
cialidade de sistemas em saúde.

De 9 a 13 de março, a CGISD realizou, em Ala-
goas, a Oficina de Capacitação de Implantado-
res do PEC/e-SUS APS, que teve como objetivo 
principal a capacitação de implantadores para 
atuar em 19 municípios da 1ª, 7ª e 9ª regiões do 
estado de Alagoas, tendo como escopo inicial a 
implantação do e-SUS APS em 72 UBS. 

Criado ao longo de março e abril por meio de uma 
parceria entre a Universidade Federal de Goiás, a 
Universidade de Brasília, a Secretaria de Gestão 
do Trabalho e o DATASUS, o Programa Educacio-
nal em Saúde Digital tem o objetivo de difundir 
o tema entre os trabalhadores da área da saúde 
como parte do esforço para a implementação da 
Estratégia de Saúde Digital no Brasil. Iniciado em 
maio de 2020, o programa busca a qualificação 
dos trabalhadores que fazem  uso das tecnolo-
gias da informação e comunicação no setor de 
saúde, tanto para a gestão quanto para a Atenção 
à Saúde. Na data de corte do presente relatório, 
os três cursos já somavam mais de 5 mil inscri-
ções e mais de 1.100 certificados emitidos.
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ESFORÇOS DE ALINHAMENTO DA RNDS À LGPD

A equipe do DATASUS vem trabalhando para estruturar a documentação de referência para enten-
dimento do atual estágio de aderência da RNDS às regras estabelecidas pela Lei Geral de Proteção 
de Dados, Lei n° 13.709, promulgada em 14 de agosto de 2018 e com vigência prevista para janeiro 
de 2021. 

Conforme seu Art. 1º a LGPD
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pes-
soa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberda-
de e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural13.

Dentre os principais tópicos que vêm sendo estudados para o aprimoramento da RNDS, destacam-se: 
Governança da Informação, Papéis e Responsabilidades frente à LGPD, Categorização de Dados, Se-
gurança, Gestão da Continuidade, Tratamento de Dados, Consentimento, Anonimização de Dados e 
Transparência de Direitos do Titular.

E com relação às exigências que vêm sendo amadurecidas, destacam-se: 
 Institucionalização da RNDS, bem como a definição dos papéis e responsabilidades;
 Formalização dos papéis de controladores, operadores e encarregados;
 Categorização das informações compartilhadas;
 Construção de um Plano de Continuidade, Gerenciamento de Incidentes e Recuperação do Negócio;
 Desenvolvimento de procedimentos para manutenção/exclusão de documentos;
 Elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais;
 Capacitação dos profissionais de Saúde para auxiliar na disseminação de direitos e deveres 
dos cidadãos;

 Fortalecimento dos instrumentos de comunicação nos canais de apoio ao usuário.

3.3.3 Estabelecimento do Marco Legal

Fonte: Imagem - Freepik.

Diversos 
especialistas 
e equipe 
multidisciplinar 
envolvidos no 
amadurecimento do 
Marco Legal para a RNDS
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MELHORIA DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

3.3.4 Gestão de Riscos

2 Oficinas de Gestão de 
Risco executadas para a 
garantia de utilização de metodologia 
e melhores práticas recomendadas

Fonte: Imagem - Freepik.

A CGISD, em parceria com o DESF/SAPS e 
apoio da Diretoria de Integridade do Ministério 
da Saúde (DINTEG/SE/MS), já conduziu duas 
Oficinas de Riscos do Conecte SUS, a primeira 
realizada nos dias 5 e 6 de novembro de 2019 
e a segunda em 30 de janeiro de 2020, ambas 
utilizando metodologia específica para gestão 
de riscos. Cada evento teve foco em um projeto 
estruturante do Conecte SUS, a primeira oficina 
focou na RNDS e a segunda no Informatiza APS.

Os objetivos centrais dos encontros foram: 
  identificar, analisar e avaliar os riscos para o pilo-
to do Conecte SUS, a RNDS e o Informatiza APS;
 apresentar os critérios para análise e avaliação 
de riscos para o Conecte SUS incluindo esca-
las de probabilidade e de impacto, diretrizes 
para aceitabilidade, priorização e tratamento 
de riscos;
  envolver todos os atores relevantes do Conec-
te SUS de forma a promover a responsabili-
dade e o comprometimento no processo de 
gestão de riscos.

Nos encontros os participantes desenvolvem 
atividades planejadas que culminam na cons-
trução de um elenco de riscos e seu potencial 
impacto na execução do Programa, bem como 
formas de monitoramento, controle e mitiga-
ção, que são partes essenciais da disciplina de 
gestão de riscos.

Um dos grandes resultados positivos das ofici-
nas é a apropriação dos métodos de análise de 
riscos tanto para o conjunto de participantes 
como para a equipe organizadora. Todos apren-
dem com todos e, assim, o Ministério da Saú-
de se encontra mais apto a enfrentar os desa-
fios dessa dimensão dos processos de gestão. 
Outro ponto positivo é que se eleva o nível de 
compreensão dos participantes sobre a impor-
tância de identificar os riscos relevantes e, so-
bretudo, a compreensão de que, sim, é possível 
gerenciá-los, por intermédio de métodos ade-
quados executados por profissionais atentos e 
comprometidos com o Programa. 
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4.1 Instrumentos de Monitoramento e Avaliação do 
Conecte SUS
 
O Conecte SUS é um programa de evolução contínua, que será monitorado e avaliado sistematicamen-
te para promover insights e medidas de resultados que forneçam subsídios adequados para a gestão da 
sua evolução, possibilitando o aprimoramento dos processos de implementação de novos produtos e 
serviços, contribuindo, consequentemente, para a evolução da Estratégia da Saúde Digital do país.

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Comi-
tê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que desde 2013 produz relatórios anuais sobre a disponibilidade 
de recursos computacionais e a sua utilização por profissionais de Saúde em todo o Brasil, publicou em 
2018 a metodologia para medição da Saúde Digital e tem sido parceiro do DATASUS para a definição de 
indicadores, métodos e análise de dados para o fortalecimento e a consolidação das medidas de maturi-
dade digital propostas para o Monitoramento e Avaliação do Conecte SUS.

À medida que o programa avançar e novos indicadores forem gerados, estará sob a governança da 
CGISD coletar tais indicadores e aprimorar o processo de Monitoramento e Avaliação do Conecte SUS.

A figura 13 apresenta uma descrição dos instrumentos pelos quais foi realizado o Monitoramento e Ava-
liação do andamento do Programa Conecte SUS ao longo do ano de 2020.

Figura 13 – Representação esquemática dos instrumentos de Monitoramento e Avaliação do Conecte SUS

Relatório Final do Projeto 
Piloto Conecte SUS em Alagoas
(out./2019 a jun./2020) contendo,

 Análise dos avanços do Informatiza
   APS em Alagoas 
 Análise dos avanços da RNDS
 Recomendações para a expansão do   

   Programa Conecte SUS

1º Relatório de Monitoramento e 
Avaliação da Estratégia de Saúde 
Digital para o Brasil 2020-2028 
(31/10/2020) contendo,

 Acompanhamento do andamento das    
   prioridades da Estratégia de Saúde Digital 
   para o Brasil 2020-2028
 Análise do atingimento das metas do 

   Conecte SUS
 Monitoramento dos dados operacionais 

   da RNDS
 Acompanhamento dos avanços na construção 

   de indicadores para mensurar a maturidade 
   digital dos Estabelecimentos Assistenciais de  
   Saúde (EAS)

Fonte: elaboração própria.
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Análise dos avanços  
obtidos no Projeto Piloto 
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Boletim Conecte SUS – volume 01 – fevereiro de 2020:
Oficina do Programa Conecte SUS em Alagoas prepara o 
estado para a implantação do Piloto
 Implantação Conecte SUS em Alagoas – Oficina 27/01 e 
28/01

 Oficina Riscos Conecte SUS 30/01 

4.2 Instrumentos de publicização dos avanços do 
Conecte SUS

Os Boletins do Programa Conecte SUS são instrumentos utilizados para publicização mensal dos avan-
ços do Programa. Os objetivos principais do Boletim são:

 publicizar os avanços do Programa Conecte SUS;
 gerar registros que acompanhem a linha do tempo do Programa;
 engajar os atores envolvidos na elaboração para fortalecer a sinergia entre as partes envolvidas.

Boletim Conecte SUS – volume 02 – março de 2020:
Participação do Ministério da Saúde na Comissão Intergestora 
Regional fortalece o Conecte SUS em Alagoas

 Comissão Intergestora Regional (CIR) em Alagoas 18/02 e 
19/02
 Apresentação do Conecte SUS ao Comitê Gestor de Saúde 
Digital (CGESD)
 Apresentação do Conecte SUS na Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT)

Boletim Conecte SUS – volume 03 – março de 2020:
Ações do Conecte SUS capacitam 20 profissionais para 
implantação em 76 eSF da 1ª, 7ª e 9º Regiões de Saúde 
de Alagoas
 10/03 e 13/03: Capacitação de Implantadores  
PEC/e-SUS APS

Boletim
CONECTE SUS 01

DATASUS – Departamento de Informática do SUS | SE | Ministério da Saúde                        Volume 1 – Fev. 2020

Sumário
1.Oficina do Programa Conecte SUS
em Alagoas, traça estratégia de
implantação ao mesmo tempo em
que avança no processo de
informatização no estado.

2.Conecte SUS em números mostra a
evolução da informatização das
equipes de Saúde de Família em
Alagoas.

3.II Oficina de Gestão de Riscos do
Conecte SUS fortalece as bases, o
entendimento e os compromissos
com a gerenciamento dos riscos e
amplia a segurança das ações.

4.Entre as frentes de trabalho do
Programa Conecte SUS, a Regulação
Ambulatorial será o próximo desafio
a ser tratado na frente de Inovação.

Oficina do Programa Conecte SUS
em Alagoas prepara o estado
para a implantação do Piloto.

A Oficina do Programa Conecte SUS, realizada em Maceió, nos dias 27
e 28 de janeiro, foi voltada para os doze municípios da 1ª região de
saúde do estado. A oficina teve como objetivos identificar e direcionar
questões relevantes para a implantação do Piloto, tais como a
qualidade da rede local, disponibilidade de Internet, infraestrutura
entre outros, além das potencialidades de cada município.
Participaram da oficina representantes da Secretaria de Estado da
Saúde de Alagoas - SESAU, do Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde – COSEMS, e representantes das doze Secretarias Municipais de
Saúde. A oficina também contou com integrantes do Ministério da
Saúde – MS, como as equipes do Departamento de Saúde da Família –
DESF da Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS, do
Departamento de Saúde Digital – DESD da Secretaria Executiva, da
Diretoria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -
DEGTES, da Coordenação Geral de Inovação em Sistemas Digitais –
CGISD do DATASUS da Secretaria Executiva, e do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz – HAOC, totalizando setenta participantes.
Na abertura, os profissionais da CGISD/DATASUS e do Departamento
de Saúde da Família (CGIAP/DESF) apresentaram o Programa Conecte
SUS e seus dois projetos estruturantes: a Rede Nacional de Dados em
Saúde (RNDS) e o Projeto de Informatização da Atenção Primária
(Informatiza APS). As duas apresentações reforçaram conceitos
importantes sobre o projeto e abriram espaço para que o público
participante dos municípios pudesse dirimir suas dúvidas.

Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/SE)*

Ministério da Saúde
DATASUS – Departamento de 
Informática do SUS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G,
Anexo A, 1º Andar 
70058-900 – Brasília/DF
datasus@saude.gov.br
datasus.saude.gov.br

Versão 01
10 de fevereiro de 2020 FIGURA 1  Apresentação da equipe do MS (SE e SAPS) dos projetos da RNDS e 

Informatiza APS no primeiro dia da Oficina do Conecte SUS em Alagoas.

Oficina traça estratégia de implantação do Programa Conecte SUS

Boletim
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Sumário
1.Participação do DATASUS na

Comissão Intergestora Regional
(CIR) para fortalecer o programa
Conecte SUS em Alagoas.

2.Conecte SUS em números mostram
que a informatização chegou a 29%
das equipes de Saúde de Família de
Alagoas.

3.O Programa Conecte SUS foi tema
em evento da Comissão de Estudos
de Informática em Saúde da ABNT.

4.Reunião do Comitê Gestor da
Estratégia de Saúde Digital endereça
temas essenciais para o avanço da
Estratégia de Saúde Digital para o
Brasil.

Participação do Ministério da Saúde na Comissão
Intergestora Regional fortalece o Conecte SUS em
Alagoas

Em 18 e 19 de fevereiro, o diretor do DATASUS/MS, Jacson Barros,
participou da reunião da CIR do estado de Alagoas, com o objetivo de
fortalecer o entendimento dos municípios sobre o Projeto Conecte SUS
e buscar alternativas conjuntas junto aos gestores municipais para a
informatização das Equipes de Saúde da Família (eSF).
Dentre os tópicos abordados, o gestores municipais puderam refletir
sobre a utilização dos recursos financeiros repassados pelo Ministério
da Saúde e a sua utilização para a informatização das equipes de saúde,
bem como das dificuldades apontadas na Oficina com a 1ª Região de
Saúde, realizada em 27 e 28 de Janeiro, como oscilação de energia
elétrica, conexão à Internet, insegurança pública e furto de
dispositivos, insuficiência de equipamentos e falta de equipes de
implantação. O entendimento desta situação foi realizada a partir dos
questionários respondidos por cada município. A análise das respostas
recebidas é sumarizado na Figura 1.

Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/SE)

Ministério da Saúde
DATASUS – Departamento de 
Informática do SUS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G,
Anexo A, 1º Andar 
70058-900 – Brasília/DF
datasus@saude.gov.br
datasus.saude.gov.br 

FIGURA 1  Resultado da  aplicação do questionário pela SESAU.

Presença do Ministério da Saúde na Comissão Intergestora Regional 
(CIR) do estado de Alagoas fortalece o programa

Fonte:  SESAU, Jan/2020

Para superar as dificuldades encontradas, foram apresentadas três
propostas, na forma de grandes desafios:
1. Mutirão para a instalação do e-SUS APS nos estabelecimentos de

atenção primária que já disponham de infraestrutura;
2. Entender a realidade dos 49 Municípios que ainda não responderam

ao questionário, que busca identificar os cenários dos
Estabelecimentos de Saúde;

3. Preparar os municípios que ainda não dispõem de infraestrutura
adequada.

Boletim
CONECTE SUS 03
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Sumário
1. Ações com profissionais em

Alagoas capacita para implantar e-
SUS APS.

2. Projeto PROADI Hospital Sírio
Libanês capacita profissionais em
Informática em Saúde.

3. Conecte SUS em números mostra o
avanço da informatização em
Alagoas.

4. PROADI do Hospital Sírio Libanês
apoia a capacitação do Conecte SUS
em Alagoas.

Ações do Conecte SUS capacitam profissionais em
Alagoas.

Entre 09 e 13 de março, a Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas
Digitais (CGISD/DATASUS) em parceria com a Coordenação-Geral de
Informação da Atenção Primária (CGIAP/DESF) realizou a Oficina de
Capacitação de Implantadores do e-SUS APS em Alagoas.
Participaram da oficina representantes da Secretaria de Estado da Saúde
de Alagoas (SESAU/AL), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
(COSEMS/AL), do Departamento de Saúde da Família (DESF/SAPS/MS), da
Coordenação Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/SE/MS), do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (PROADI SUS), bem como profissionais que
atuam nos municípios.
A prática da capacitação para instalação e uso do prontuário eletrônico do
Cidadão (PEC) ocorreu no município de Rio Largo, como parte do
cronograma da oficina, e contou com a presença do Secretário de Saúde
do Município, dos Profissionais de Saúde e da Coordenadora da Unidade
Básica de Saúde Eduardo Campos.
O objetivo principal da capacitação de implantadores para atuar, no
primeiro momento, em 19 municípios da 1ª, 7ª e 9ª regiões de saúde do
estado, teve como alvo inicial a implantação do e-SUS APS em 72
Unidades Básicas de Saúde (UBS), totalizando a informatização de 76
equipes de Saúde da Família (eSF).
Ao todo foram capacitados 22 profissionais que tiveram como instrutor
representante da SAPS/MS, que também atuarão no processo de
implantação nos municípios aptos a receberem o PEC/e-SUS APS.

Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/SE)

Ministério da Saúde
DATASUS – Departamento de 
Informática do SUS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G,
Anexo A, 1º Andar 
70058-900 – Brasília/DF
datasus@saude.gov.br
datasus.saude.gov.br 

Capacitação no e-SUS APS para Implantadores ocorre em Alagoas

FIGURA 1: Equipe celebra o treinamento no município de Rio Largo/ AL
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Boletim Conecte SUS – volume 05 – maio de 2020:
Ministério da Saúde está preparado para receber resultados de 
exame da COVID-19, por meio da RNDS
 Resultados de COVID-19 na RNDS
 Plano de contingência do DATASUS
 Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação 2020-2023
 A sala da RNDS no DATASUS

Boletim Conecte SUS – volume 06 – junho de 2020:
29º aniversário do DATASUS é marcado com o Conecte SUS 
e RNDS
 Publicação de Portaria que institui a RNDS
 Programa Educacional em Saúde Digital em parceria com a 
UFG, UnB e SGTES/MS

Boletim
CONECTE SUS 04

DATASUS – Departamento de Informática do SUS | SE | Ministério da Saúde            Volume 4   – V2 – Abril de 2020

Sumário
1.O Conecte SUS se alinha às
iniciativas de combate ao novo
Coronavírus e potencializa o uso da
RNDS.

2.Reunião Virtual com laboratórios de
análises clínicas inaugura etapa de
recebimento de resultados de
exames da COVID-19.

3.Aplicativos do DATASUS focam o
combate ao novo Coronavírus.

4.MS e MCTIC trabalham juntos para
o combate à pandemia.

5.A RNDS viabiliza a disponibilização e
disseminação do Sistema de
Atendimento Pré-Clínico.

Combate ao Coronavírus utiliza a plataforma do
Conecte SUS e demonstra o valor da RNDS.
Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/SE)

Ministério da Saúde
DATASUS – Departamento de 
Informática do SUS
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Conecte SUS se alinha aos esforços de combate  à COVID-19
Todos nós reconhecemos a importância da informação clara e precisa
como instrumento de operação dos serviços de saúde e de tomada de
decisão para as necessidades de curto, médio e longo prazos em saúde. O
cenário dinâmico e de grande risco à população provocado pela pandemia
com o novo Coronavírus, exigiu respostas contundentes de todo o sistema
de saúde e, em especial do SUS, de coordenar as ações nacionais e
orquestrar os esforços de estados, municípios e mesmo da Saúde
Suplementar. Assim, o Programa Conecte SUS passou a priorizar suas
ações para que estejam em pleno alinhamento com as prioridades
nacionais de combate à COVID-19.

O enfrentamento da pandemia requer informação em diversos níveis,
desde o registro das notificações, óbitos, resultados de exames realizados
até o provimento de serviços que visam prevenção e cuidado. Entre esses
serviços, estão aqueles de autoavaliação, teleconsulta, busca ativa de
pacientes e aplicações avançadas para a identificação de tendências e de
populações vulneráveis. Para atender às necessidades de enfrentamento
ao novo Coronavírus, o Conecte SUS sistematiza um ecossistema de
atendimento e de dados em saúde para a COVID-19 (Figura 1). Este
ecossistema compreende camadas específicas para a segurança da
informação, interoperabilidade entre sistemas, processos de notificação e
vigilância em saúde, aplicativos móveis e canais de acesso.

FIGURA 1 Representação esquemática do ecossistema de atendimento e dados em 
saúde à COVID-19

Boletim
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Sumário
1.Laboratórios públicos e privados se

preparam para enviar resultados de
COVID-19 à RNDS.

2.Plano de Contingência do DATASUS
fortalece a gestão do Conecte SUS.

3.DATASUS disponibiliza nova versão
do aplicativo Coronavírus SUS.

4.Publicado o Plano de Ação,
Monitoramento e Avaliação da
Estratégia de Saúde Digital para o
Brasil.

5. Monitoramento do Projeto Piloto -
Conecte SUS em Números.

6.A CGISD, área técnica responsável
pelo Programa Conecte SUS,
completa um ano de existência.

7.Sala de Demonstração da RNDS é
apresentada.

Ministério da Saúde está preparado para receber
resultados de exame da COVID-19, por meio da RNDS.
Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/SE)

Ministério da Saúde
DATASUS – Departamento de 
Informática do SUS
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Resultados de COVID-19 na RNDS
Um grande passo para o combate à pandemia COVID-19 é dado pela ação
conjunta do Ministério da Saúde e dos Laboratórios de Análises Clínicas,
objetivando viabilizar que os laboratórios enviem os resultados de exames
de COVID-19 para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Além de
coletar esses dados, a plataforma os processará e os disponibilizará, de
forma segura e com garantia de privacidade, para profissionais, gestores e
cidadãos, por meio do Portal Conecte SUS.
Um grande passo para atingir este objetivo foi dado em 13 de abril, em
reunião virtual, quando aconteceu o segundo encontro de trabalho com os
profissionais dos laboratórios para refinar o alinhamento técnico e definir
os próximos passos visando efetivar o início do envio sistemático dos
resultados de exames de COVID-19 para a RNDS. Esse processo foi
reconhecido como essencial para que se possa acompanhar a evolução da
pandemia, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de
vista individual. É fundamental ressaltar que esta iniciativa é um marco na
interoperabilidade entre sistemas públicos e privados de informação em
Saúde e abre as portas para que novas funcionalidades e serviços sejam
oferecidos por meio da RNDS, durante e após o surto pandêmico.

Plano de Contingência do DATASUS na Gestão do Conecte SUS
O Plano de Contingência do DATASUS, disponível
em https://datasus.saude.gov.br, tem como
objetivo: descrever as medidas tomadas pelo
DATASUS em decorrência do Novo Coronavírus;
estabelecer uma estrutura de responsabilidade
para tomada de decisão durante a epidemia, e
apresentar as estratégias de TIC em Saúde
adotadas pelo DATASUS para o enfrentamento
da emergência de saúde pública. Para atender a
esses objetivos, o DATASUS instituiu o Comitê de
Crise do Novo Coronavírus, que está diariamente
atuando na gestão da crise, de forma a agregar
valor às ações desenvolvidas pelo MS.

FIGURA 2 – Plano de 
Contingência do DATASUS

Além do esclarecimento de dúvidas
remanescentes da primeira reunião, o
evento, que contou com a presença de
cerca de 60 profissionais, também
estabeleceu os procedimentos e
mecanismos de suporte técnico aos
laboratórios para facilitar a conexão
com a RNDS. Este suporte será
fornecido por meio do endereço de e-
mail: rnds@saude.gov.br . FIGURA 1 - Resultados de Exames na RNDS

Boletim
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Sumário
1.DATASUS comemora 29 anos com

balanço das atividades de 2019 e
2020.

2.Portaria 1.434 fortalece as Iniciativas
de Saúde Digital

3.Conecte SUS em números: Equipes
de Saúde da Família que utilizam
Prontuário Eletrônico.

4.Como o Telessaúde mudou a rotina
dos brasileiros: conheça os processos
de saúde que quebraram as
barreiras da distância, da economia
e beneficiam pessoas.

5. Programa de Educação em Saúde
Digital lança cursos online.

29° aniversário do DATASUS é marcado com o
Conecte SUS e RNDS
Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/SE)
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O DATASUS, Departamento de informática
do SUS, completou 29 anos de fundação
em 19 de abril de 2020 e celebrou o
evento com a publicação do balanço de
atividades de 2019 e 2020.
O DATASUS é o departamento do MS que
coordena o Programa Conecte SUS e
possui a competência para promover a
transformação digital do SUS. No início de
2019, o Ministério da Saúde apresentou a
sua nova estrutura. O departamento se
redesenhou para ter uma melhor dinâmica
no atendimento das demandas.

Foram criadas áreas essenciais para atender o projeto de Transformação
Digital da saúde brasileira, criando às áreas de Inovação, Segurança da
Informação e Suporte ao Usuário; Fortaleceu a Governança; Otimizou a
área de Sistema de Informação e Operação e; Trouxe nova estrutura para
a Infraestrutura.
O resultado da reestruturação foram as entregas promissoras e
estruturantes realizadas por todas Coordenações-Gerais.
O DATASUS conseguiu, com sucesso, balancear atividades táticas para
atender as necessidades emergentes, como o enfrentamento da Covid-
19, e estratégicas, voltadas para o avanço da Saúde Digital no Brasil.
Entre os avanços apresentados na publicação, podem ser destacados:
▪ O impulsionamento exitoso da RNDS para apoiar os esforços de

enfrentamento à Covid-19;
▪ A institucionalização do Programa Conecte SUS e da RNDS;
▪ A revisão permanente da Estratégia de Saúde Digital para o País;
▪ A formação de recursos humanos para a expansão da RNDS e para o

futuro;
▪ A melhoria dos métodos e processos de gerenciamento de riscos.
Os 29 anos do DATASUS serão marcados pela estrada que se construiu
para a Transformação Digital do SUS, apresentando o programa Conecte
SUS e RNDS, alinhados com a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil.
O arquivo com a publicação completa pode ser encontrado no endereço
http://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DATASUS-29-
ANOS-Book-das-realiza%C3%A7%C3%B5es-de-2019-a-2020-A-Estrada-
para-aTransforma%C3%A7%C3%A3o-Digital-do-SUS.pdf

FIGURA 1: Capa do Book de 
Aniversário do DATASUS

Boletim Conecte SUS – volume 04 – abril de 2020:
Combate ao coronavírus utiliza a plataforma do Conecte 
SUS e demonstra o valor da RNDS
 Melhorias do App Coronavírus 
 Desenvolvimento e-SUS Notifica
 O Painel Coronavírus 
 RNDS e Conexão com Laboratórios de Análises Clínicas
 Portal Conecte SUS
 RNDS viabiliza a disponibilização e disseminação do 
Sistema de Atendimento pré-clínico

Os Boletins do Programa 
Conecte SUS são 

instrumentos utilizados para 
publicização mensal dos 
avanços do Programa. 

“ “
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FONTES DE INFORMAÇÃO

Documentos Gerais
 Nota Técnica Explicava – Plano de monitoramento do Programa Informatiza APS - Documento que detalha os parâmetros para 

M&A do Informatiza APS

 Portaria nº 2.984, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. Projeto Piloto Alagoas - Implantação

 Portaria nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. Manutenção do Programa Informatiza APS

 Portaria nº 1.247, DE 18 DE MAIO DE 2020. Prorrogação do prazo para início do envio regular de dados 

 Tutorial: Como Aderir. Implantação - Projeto Piloto (Alagoas)

 Tutorial: Como Aderir. Custeio

 Acompanhamento homologação eSF pelas Portarias - https://sisaps.saude.gov.br/informatizaaps/dashboard

 Acompanhamento financiamento eSF https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relPagamentoIndex.xhtml

Planilhas do SISAB extraídas pelo DESF/SAPS, disponibilizado por competência fechada, de acordo com Portaria GM/MS nº 135, 
de 21 de janeiro de 2020:

 Competência Outubro/2019 – eSF Informatizadas nas 27 UFs

 Competência Junho/2020 – eSF Informatizadas nas 27 UFs

Portarias de Homologação de Custeio de Manutenção

 1ª Portaria (Portaria nº 3.319, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019)

 2ª Portaria (Portaria nº 3.589, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019)

 3º Portaria (Portaria Nº 285, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020)

 4ª Portaria (Portaria Nº 1.571, DE 19 DE JUNHO DE 2020)

Portarias de Homologação de Implantação – Projeto Piloto

 1ª Portaria (Portaria nº 3.327, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019)

 2ª Portaria (Portaria nº 3.613, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019)

 3ª Portaria (Portaria nº 289 DOU, de 20 de  Fevereiro de 2020)

Demais referências:
 Portal das cidades IBGE – Levantamento de dados do estado de Alagoas

 Secretaria de Planejamento de Alagoas (SEPLAG-AL) –  Mapa Político-Administrativo 2017 (Mapa do Bicentenário)

 Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação de Saúde Digital para o Brasil – PAM&A 2019-2013

 Boletins Conecte SUS – instrumentos de publicização dos avanços do Programa Conecte SUS
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APÊNDICE
Nesta seção encontra-se o detalhamento dos indicadores apresentados ao longo do Relatório do 
Projeto Piloto Conecte SUS.

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 Projeto Piloto do Conecte SUS. Esse indicador permite o 
acompanhamento de quantas eSF e eAP se informatizaram em cada 
uma das 27 UFs do Brasil durante o projeto.

Meta Para o Projeto Piloto do Programa Conecte SUS em Alagoas foi 
estipulada pelo DESF/SAPS uma meta de 450 eSF Informatizadas até o 
término do Projeto Piloto (junho de 2020).

Método de cálculo
            Número de eSF Informatizadas na data de corte.

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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Percentual 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, que 
transmitirá os dados para o SISAB.

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

Uso Mensurar o percentual de eSF e eAP informatizadas durante a 
execução do Projeto Piloto do Conecte SUS. Esse indicador permite 
o acompanhamento da variação percentual das eSF e eAP que se 
informatizaram em cada uma das 27 UFs do Brasil durante o projeto. 

Meta Para o Projeto Piloto do Programa Conecte SUS em Alagoas foi estipulada 
pelo DESF/SAPS uma meta de 50% das eSF do estado informatizadas até 
o término do Projeto Piloto (junho de 2020).

Método de cálculo  

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.

Número de eSF 
Informatizadas na 
data de corte X 100

Número de 
eSF total na 
data de corte
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Número de Equipes de Saúde da Família (eSF) Informatizadas – por 
Região de Saúde

Definição É o número de eSF e eAP que tenham enviado informações por meio de 
prontuário eletrônico em uma das três últimas competências anteriores à 
data de corte, distribuído em Regiões de Saúde da UF.

O que mede O número de eSF que se encontram informatizadas, por Região de Saúde, 
ao final do período analisado.

Uso Mensurar a quantidade de eSF e eAP informatizadas, por Região de 
Saúde, durante a execução do Projeto Piloto do Conecte SUS em Alagoas. 
Esse indicador permite o acompanhamento dos avanços no número de 
eSF Informatizadas por Região de Saúde, o que, por sua vez, permite a 
observação dos resultados atingidos e a elaboração de estratégias para 
potencialização da informatização em cada região.

Meta Não foram estipuladas metas para esse indicador.

Método de cálculo

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.

Número de eSF Informatizadas na data de corte, 
distribuído por Regiões de Saúde.
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Percentual de Equipes de Saúde da Família (eSF) Informatizadas – por 
Região de Saúde

Definição É o percentual de eSF e eAP que tenham enviado informações por 
meio de prontuário eletrônico em uma das três últimas competências 
anteriores à data de corte, distribuído em Regiões de Saúde da UF.

O que mede O percentual de eSF que se encontram informatizadas, por Região de 
Saúde, ao final do período analisado.

Uso Mensurar o percentual de eSF e eAP informatizadas, por Região de 
Saúde, durante a execução do Piloto do Conecte SUS em Alagoas. Esse 
indicador permite o acompanhamento dos avanços no percentual de 
eSF Informatizadas por Região de Saúde, o que, por sua vez, permite a 
observação dos resultados atingidos e a elaboração de estratégias para 
potencialização da informatização em cada região.

Meta Não foram estipuladas metas para esse indicador.

Método de cálculo

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.

Número de eSF 
Informatizadas na 
data de corte, por 
Região de Saúde

X 100

Número de eSF 
total na data de 
corte, por Região 
de Saúde
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Número de Equipes de Saúde da Família (eSF) Informatizadas – 
por Tipologia de Município

Definição É o número de eSF e eAP que tenham enviado informações por meio 
de prontuário eletrônico em uma das três últimas competências 
anteriores à data de corte, distribuído nas classificações geográficas 
urbano-rural do IBGE.

O que mede O número de eSF que se encontram informatizadas, por Tipologia de 
Município, ao final do período analisado.

Uso Mensurar a quantidade de eSF e eAP informatizadas, por Tipologia 
de Município,  durante a execução do Projeto Piloto do Conecte SUS 
em Alagoas. Esse indicador permite o acompanhamento dos avanços 
no número de eSF Informatizadas por Tipologia de Município, o 
que, por sua vez, permite a observação dos resultados atingidos e 
a elaboração de estratégias para potencialização da informatização 
para cada tipo de município.

Meta Para o Projeto Piloto do Programa Conecte SUS em Alagoas, foi 
estipulada pelo DESF/SAPS a seguinte meta, com previsão de 
atingimento estimada em março de 2020:
 Municípios Urbanos: 270 
 Municípios Intermediário Adjacentes: 30
 Municípios Rurais Adjacentes: 150

Método de cálculo

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.

Número de eSF Informatizadas na data de corte, distribuído por 
Tipo de Município.
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Percentual de Equipes de Saúde da Família (eSF) Informatizadas – 
por Tipologia de Município

Definição É o percentual de eSF e eAP que tenham enviado informações por 
meio de prontuário eletrônico em uma das três últimas competências 
anteriores à data de corte, distribuído nas classificações geográficas 
urbano-rural do IBGE.

O que mede O percentual de eSF que se encontram informatizadas, por Tipologia de 
Município, ao final do período analisado.

Uso Mensurar o percentual de eSF e eAP informatizadas, por Tipologia de 
Município,  durante a execução do Projeto Piloto do Conecte SUS em 
Alagoas. Esse indicador permite o acompanhamento dos avanços 
no percentual de eSF Informatizadas por Tipologia de Município, o 
que, por sua vez,  permite a observação dos resultados atingidos e 
a elaboração de estratégias para potencialização da informatização 
para cada tipo de município.

Meta Para o Projeto Piloto do Programa Conecte SUS em Alagoas, foi 
estipulada pelo DESF/SAPS a seguinte meta, com previsão de 
atingimento estimada em março de 2020:
 Municípios Urbanos: 56% 
 Municípios Intermediário Adjacentes: 53% 
 Municípios Rurais Adjacentes: 39%

Método de cálculo

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.

Número de eSF 
Informatizadas na data 
de corte, por Tipologia 
de Município

X
100

Número de eSF 
total na data de 
corte, por Tipologia 
de Município
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Número de Equipes de Saúde da Família (eSF) acrescidas no período – 
por UF

Definição Corresponde à variação no quantitativo total de eSF observado, por UF, 
da linha de base (outubro de 2019) até a data de corte (junho 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 nove meses 
analisados neste Relatório do Projeto Piloto do Conecte SUS.

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 mensurado o 
potencial de informatização que cada UF possui para o período analisado.

Meta Não foram estipuladas metas para esse indicador.

Método de cálculo

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.

Número de eSF 
Informatizadas 
na data de corte 
(jun./20), por UF

Número de eSF 
Informatizadas 
na linha de base 
(out./19), por UF
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Potencial de Informatização de Equipes de Saúde da Família (eSF) – 
por UF

Definição É o valor correspondente ao quantitativo de eSF que cada UF poderia 
ter informatizado no período analisado.
O potencial de informatização leva em consideração, para cada UF, 
tanto as eSF não informatizadas na competência utilizada como linha 
de base (outubro de 2019), como as eSf que foram acrescidas no 
período analisado – nove meses entre a linha de base e a data de corte 
(junho de 2020)

O que mede A quantidade de eSF não informatizadas na linha de base (outubro de 
2019) e a quantidade de eSF acrescidas no período analisado – nove 
meses entre a linha de base e a data de corte (junho de 2020).

Uso Ao utilizar o potencial de informatização como referência, possibilitamos 
a análise dos parâmetros que cada UF possui no que tange à sua lacuna 
de eSF informatizáveis para o período analisado.

Meta Não foram estipuladas metas para esse indicador.

Método de cálculo

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.

Número de eSF 
não informatizadas 
na linha de base 
(out/19)

Número de eSF 
acrescidas no 
período
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Percentual de atingimento do Potencial de Informatização de Equipes de 
Saúde da família (eSF) – por UF

Definição Corresponde à representatividade do somatório de eSF Informatizadas no 
período (outubro de 2019 a junho de 2020) em relação ao Potencial de 
Informatização do período, por UF.

O que mede O percentual que o avanço no número de eSF Informatizadas teve em 
relação ao Potencial de eSF informatizáveis, por UF.

Uso Mensurar o desempenho de cada UF, da maneira apropriada para cada 
UF, no que tange à informatização das eSF no período analisado. Ao 
utilizar o potencial de informatização como referência, possibilitamos 
a análise do desempenho da UF independentemente do acréscimo 
de eSF no período, excluindo, assim, variações negativas que venham 
a ocorrer caso uma UF crie mais eSF do que o número de eSF 
Informatizadas para o mesmo período.

Meta Não foram estipuladas metas para esse indicador.

Método de cálculo

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.

Número de eSF 
Informatizadas no 
período (out/19 a 
jun/20), por UF

X 100

Potencial  de 
Informatização, 
por UF
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