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1

A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL

Saúde Digital compreende o uso de recursos de
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)
para produzir e disponibilizar informações confiáveis
sobre o estado de saúde para quem precisa, no
momento em que precisa. O termo Saúde Digital
é mais abrangente do que e-Saúde e incorpora os
recentes avanços na tecnologia como conceitos e
aplicações de redes sociais, Internet das Coisas (IoT
- do inglês Internet of Things), Inteligência Artificial
(IA), entre outros. Neste documento, o termo
e-Saúde somente será utilizado quando forem
feitas referências diretas a algum documento que
originalmente o utilize, mas devem ser considerados
como sinônimos.

Saúde Digital compreende o
uso de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para produzir
e disponibilizar informações
confiáveis, sobre o estado
de saúde para quem precisa,
no momento que precisa.

Conforme propõe o Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de e-Saúde da Organização
Mundial de Saúde e a União Internacional das Telecomunicações1 (OMS/UIT), a construção de
uma Estratégia de Saúde Digital (ESD) deve ser desenvolvida com o objetivo de utilizar recursos
de TIC para resolver problemas do sistema de saúde e, portanto, é essencial que ela tenha o
planejamento do sistema de saúde como norte para, a partir dele, prospectar possíveis soluções
de TIC capazes de apoiar a consecução ou o monitoramento de seus objetivos.

2

O PLANO DE AÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
DE SAÚDE DIGITAL

O Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital (PAM&A) tem como
objetivo central identificar, priorizar e integrar, de forma coordenada, programas, projetos e ações
de saúde, serviços e sistemas de informação e comunicação, mecanismos de financiamento,
infraestrutura, governança, tecnologias e recursos humanos, de forma a atingir a visão da ESD, da
qual é parte integrante.
Para tal, o Plano deve se correlacionar com as estruturas formais do planejamento governamental e
do planejamento em saúde, como apresentado na Figura 1 (as setas bidirecionais indicam que os
instrumentos devem estar correlacionados e as setas unidirecionais indicam instrumentos derivados).

1

Organização Mundial da Saúde. National e-Health Strategy Toolkit, 2012. Disponível em:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-E_HEALTH.05-2012-PDF-E.pdf
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Figura 1 - Relação entre os instrumentos de planejamento nacionais com a Estratégia de Saúde Digital

O PAM&A utiliza como insumos essenciais os seguintes documentos, com os quais se encontra alinhado:
•

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS)2: estabelece princípios e
diretrizes para Informação e Informática em Saúde no Brasil, além de propor também um plano
operativo e recomendações e estabelecer perspectivas para essa área em nosso país.

•

Estratégia e-Saúde para o Brasil3: estabelece uma visão sobre o que o Brasil pode esperar da
Saúde Digital, incluindo a recomendação de nove ações estratégicas.

•

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019-2021 (PDTIC)4, que define
metas e recursos para a Estratégia de Saúde Digital, no âmbito do DATASUS/SE/MS.

2
Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), 2014. Disponível em: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_infor_informatica_saude_2016.pdf
3
Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Estratégia e-Saúde para o Brasil, 2017. Disponível em: http://portalarquivos.saude.
gov.br/images/pdf/2017/julho/12/Estrategia-e-saude-para-o-Brasil.pdf
4
DATASUS/SE/MS. Plano Diretor de Informação e Comunicação 2019 – 2021.Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/
images/ContratacoesTIC/PDTIC_2019_A_2021_FINAL_13_DE_AGOSTO.pdf
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O PAM&A visa, ainda, estabelecer processos de Monitoramento e Avaliação (M&A) para o
acompanhamento da sua execução, fornecendo dados, insumos e insights que permitam tanto
aproveitar oportunidades de crescimento rápido que se abram quanto propor alteração de rumos,
quando necessário.
O referido Plano tem como base a noção de que, assim como o próprio SUS, a Saúde Digital se
encontrará permanentemente em construção. A cada ciclo, o PAM&A deverá definir etapas estratégicas
que viabilizem a execução das próximas etapas, e assim sucessivamente.
Denominado de Programa Conecte SUS para melhor comunicar à população e aproximar o método
proposto pela OMS à lógica do planejamento governamental brasileiro, primeira versão do PAM&A,
apresentada neste documento, cobre o período de 2019 a 2023 e tem como objetivo oferecer
resultados de curto e médio prazo e, sobretudo, estabelecer e consolidar as fundações da Saúde
Digital para o Brasil, assegurando a sua sustentabilidade como uma política de Estado, passando por
ciclos de revisão que ocorrerão periodicamente.

2.1

Estrutura de governança

Governança pode ser descrita como a capacidade de ação estatal na implementação de políticas e
na consecução de metas coletivas, buscando o aperfeiçoamento da interação entre atores diversos,
articulando seus interesses e garantindo a transparência e a accountability da atuação governamental5.
Para subsidiar a ESD no contexto apresentado, faz-se necessária uma estrutura de governança na
qual estejam bem definidos os atores e as instâncias envolvidos, as suas respectivas atribuições, a
interação entre eles, o fluxo das decisões e o grau de responsabilidade de cada um.
A estrutura de governança da ESD é dividida em três níveis, a saber:
•

Estratégico: com o olhar sobre a Saúde Digital enquanto meio para atingir metas do sistema de
saúde, fornecendo recomendações estratégicas, isto é, associa as metas propostas pela estrutura
formal de planejamento e governança do sistema de saúde e propõe possíveis estratégias digitais
para apoiar sua consecução ou garantir seu monitoramento.
Dentro do mecanismo de governança do sistema de saúde brasileiro, o Conselho Nacional de
Saúde (CNS) é o responsável pela aprovação do Plano Nacional de Saúde (PNS), no qual estão
descritos os objetivos, diretrizes, indicadores e metas para o sistema de saúde do país para o
quadriênio a que se refere.
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT), por sua vez, é o foro de negociação e pactuação entre os
gestores das esferas federal, estadual e municipal, representadas, respectivamente, pelo Ministério
da Saúde (MS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).
CNS e CIT exercem, sob prismas diferentes, mas de forma complementar, a governança do
sistema de saúde brasileiro. Relacionando-os ao Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de
e-Saúde da OMS/UIT, são a liderança do setor da saúde.

5
TCU - Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/
files/84/34/1A/4D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788.PDF(Adaptado)
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No âmbito da CIT, foi criado o Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital (CGESD) para
exercer, em caráter estratégico, a função da governança da Estratégia de Saúde Digital em
consonância com as diretrizes, objetivos e metas definidas no PNS e nas Políticas Nacionais
de Saúde.
O CGESD deve, portanto, ser a instância capaz de:
•

receber das instâncias formais de governança do sistema de saúde as metas elencadas para o
Sistema Nacional de Saúde;

•

definir a visão e emitir, ao nível tático, as recomendações estratégicas para a ESD, de acordo
com as metas do sistema de saúde;

•

aprovar o PAM&A elaborado pelo nível tático;

•

propor à CIT as pactuações necessárias à execução do PAM&A que impactarem em entes
subnacionais;

•

relatar à CIT o estado geral de cumprimento do Plano de Ação; e

•

propor à CIT eventuais repactuações de prazos e metas.

Espera-se que o CGESD também seja capaz de decidir quanto às melhores práticas, soluções e
adoções nos temas relacionados à Saúde Digital. Obviamente, não se espera que toda demanda
seja avaliada por esse Comitê, mas aquelas para as quais a decisão entre diferentes possibilidades
possa gerar resultados distintos no sistema de saúde.
•

Tático: esse nível atua no Plano de Ação e no seu M&A, em alinhamento à ESD, elaborando-o e
coordenando-o de forma a encadear um conjunto de programas, projetos e ações necessários à
sua consecução.
A equipe designada para Coordenação do PAM&A, na instância tática da governança, é o
Departamento de Informática do SUS da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DATASUS/
SE/MS). Dentre suas responsabilidades, destacam-se:
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•

propor o PAM&A;

•

coordenar a execução do PAM&A da ESD na sua totalidade;

•

integrar os diversos setores e atores envolvidos no PAM&A;

•

monitorar os diversos projetos necessários;

•

informar ao CGESD o estado geral do PAM&A;

•

relatar o estado geral do PAM&A à alta direção do Ministério da Saúde;

•

receber, gerenciar, priorizar e tratar as demandas recebidas do CGESD e de qualquer outro ator
interno ou externo ao MS relacionadas ao tema Saúde Digital;

•

encaminhar ao CGESD as discussões e pautas que requeiram decisão nesse nível, ou mesmo
indicando o encaminhamento à CIT quando houver necessidade de pactuação interfederativa.
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•

Operacional: atua diretamente na execução de projetos necessários ao PAM&A.
Em um nível operacional, cada projeto necessário ao Plano deve possuir uma estrutura de gestão
capaz de coordenar e monitorar sua consecução e informá-la à estrutura de coordenação do PAM&A.
É possível, ainda, que cada projeto tenha subprojetos, sob responsabilidade direta do gestor do
projeto principal, compondo a estrutura de gestão e governança operacional.

A Figura 2 apresenta um modelo conceitual dessa estrutura de governança.

ESTRATÉGICO

Conselho Nacional
de Saúde (CNS)

Objetivos, diretrizes e metas
do Sistema Nacional de Saúde
Comissão Intergestores
Tripartite (CIT)

Estratégia de Saúde Digital com
soluções de TIC para atender às
metas do Sistema Nacional de Saúde
Comitê Gestor da Estratégia
de Saúde Digital (CGESD)
Desenvolvimento do Plano de Ação,
Monitoramento e Avaliação da
Estratégia de Saúde Digital

OPERACIONAL

TÁTICO

Coordenação do Plano de
Ação, Monitoramento e
Avaliação em Saúde Digital
Coordenação de projetos para
consecução do Plano

Coordenação
do Plano A

Coordenação
do Plano B

Figura 2 - Modelo conceitual da governança da Estratégia de Saúde Digital
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2.2

Gestão de riscos

A gestão de riscos deste PAM&A vem sendo realizada como uma prática integrada à gestão e
governança da ESD, de forma sistemática, estruturada e oportuna, metodologicamente apoiada pela
recém-criada Diretoria de Integridade (DINTEG/MS) e alinhada às análises preliminares do Tribunal de
Contas da União (TCU).
As atividades de gestão de riscos do Conecte SUS foram iniciadas com a realização de uma oficina
de aprendizado que reuniu representantes de todas as áreas do Ministério da Saúde envolvidas no
referido programa. Essa estratégia resultou na identificação e avaliação dos riscos mais relevantes,
com a criação de propostas de mecanismos para seu controle. Um dos principais benefícios da
oficina foi estabelecer canais de comunicação com as partes interessadas que compreendem o
contexto do Programa, na intenção de promover responsabilidade e comprometimento no processo
de gestão de riscos.
Com o apoio metodológico da DINTEG, o processo de gestão de risco vem sendo incorporado de forma
coordenada e gradual, seguindo diretrizes para avaliar e priorizar os riscos e os procedimentos para
monitoramento da ocorrência de riscos, assim como a eficácia das respostas adotadas. Destaca-se
que o processo de gestão de riscos deve ser contínuo e levar a novos níveis de maturidade, integrando
a ESD em todas as suas fases.
Esse apoio já permitiu que, de uma forma ainda em evolução, os riscos começassem a ser identificados
pelas equipes de projetos relacionados ao programa, e posteriormente discutidos, avaliados e
priorizados em reuniões com os coordenadores dos projetos.
A coordenação do programa tem se apropriado dos riscos mais relevantes, emitindo diretrizes para
seu tratamento.
Embora esses riscos mais relevantes ou impactantes estejam sendo levados para discussão na alta
direção do Ministério da Saúde pela coordenação do programa, espera-se evoluir o modelo para que tais
assuntos possam passar a ser comunicados de forma sistemática e, na hipótese de eventuais riscos que
envolvam entes subnacionais para seu tratamento, que também sejam informados ao CGESD.

2.3

Papéis e responsabilidades

A atribuição de papéis e responsabilidades é um dos pilares da gestão da ESD.
A Tabela 1 apresenta a matriz de papéis e responsabilidades da ESD, também chamada de matriz
RACI, cujas letras representam:
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•

R - Responsável: quem executa a atividade;

•

A - Aprova: quem responde pelo resultado da atividade, garante a entrega;

•

C - Consultado: quem é consultado para contribuir para que a atividade seja executada, “mão dupla”;

•

I - Informado: quem é informado sobre a atividade, “mão única”.
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A Tabela 1, a seguir, apresenta a matriz de papéis e responsabilidades da ESD.
Tabela 1 - Papéis e responsabilidades da ESD

INICIATIVAS

Responsabilidades
CIT

CGESD

DATASUS

CGISD

CGSIO

CGIE

SAPS

SCTIE

SAES

SGTES

ASCOM

DEMAS

SES

SMS/
COSEMS

Iniciativas vinculadas à Estratégia de Saúde Digital
Gestão do PAM&A

I

I

A

R

C

C

C

C

C

C

I

C

I

I

Institucionalização da
Estratégia de Saúde Digital

I

A

A

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração e Execução do
Plano de Comunicação

I

I

A

R

-

-

-

-

-

-

C

-

I

I

Planejamento da Inovação da
Estratégia de Saúde Digital

I

AC

A

R

C

C

C

C

C

I

-

C

-

-

Expansão da Inovação da
Estratégia de Saúde Digital

I

I

A

I

R

-

-

-

-

-

-

-

I

I

Definição do Modelo de
Monitoramento e Avaliação

I

A

A

R

C

C

C

C

C

C

-

C

-

-

Execução do Monitoramento
e Avaliação

I

I

A

C

I

I

I

I

I

I

I

R

C

C

Iniciativas vinculadas ao Programa Conecte SUS
Definição da Estratégia para
Recursos Humanos

-

I

A

R

-

-

C

C

C

C

-

-

-

-

Capacitação de Recursos
Humanos em Alagoas

-

-

A

I

-

-

-

-

-

R

-

-

I

I

Iniciativas vinculadas ao Apoio à Informatização
Apoio à Informatização da
Atenção Primária

A

A

C

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

Apoio à Informatização da
At. Especializada e Hospitalar

A

A

C

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

Iniciativas vinculadas à RNDS
Planejamento e Gestão da
RNDS

-

I

A

R

C

C

C

C

C

C

I

C

I

I

Definição do Modelo
Conceitual da RNDS

-

C

A

C

R

C

C

C

C

-

-

-

-

-

Estabelecimento do
Marco Legal

I

C

A

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desenvolvimento da RNDS

-

I

A

C

R

C

C

C

C

-

-

C

-

-

Aquisição de Serviços de
Nuvem para a RNDS

-

-

A

I

C

R

-

-

-

-

-

-

-

-

Preparação do ambiente
em Alagoas

-

C

A

I

R

C

-

-

-

-

I

-

C

C

Execução do projeto piloto
em Alagoas

I

I

R

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

I

IC

IC

Planejamento da expansão
da RNDS

I

A

A

R

C

C

C

C

C

C

C

C

-

-

Expansão da RNDS

I

I

A

R

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

C

-

-

Nota: Os tracos (-) na matrix indicam que determinado ator não possui atuação.

Os participantes da Matriz RACI são as áreas do MS ou os organismos que têm participação e alguma
responsabilidade no PAM&A.
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2.4

Orçamento destinado ao PAM&A

A Tabela 2, sumariza a previsão orçamentária para a consecução dessa primeira etapa do PAM&A.
Tabela 2 - Estimativa de despesas com o programa Conecte SUS

Plano orçamentário, tipo e descrição
da despesa

2019

2020

2021

2022

2015.20YN.0002 - Rede Nacional de Dados em
Saúde (RNDS)

1,50

3,64

6,84

11,73

Contratação - Pessoa Jurídica

1,50

3,11

6,30

11,20

Desenvolvimento de software

1,50

1,00

0,25

0,25

Serviço de nuvem

-

0,86

2,30

3,86

Suporte

-

1,25

3,75

7,09

-

0,53

0,53

0,53

-

0,53

0,53

0,53

380,00

643,16

1.156,80

1.200,00

380,00

643,16

1.156,80

1.200,00

Incentivo de custeio

200,00

523,16

1.156,80

1.200,00

Incentivo de implantação

180,00

120,00

-

-

10,33

10,33

-

-

10,33

10,33

-

-

HAOC Infoestrutura

5,12

5,12

-

-

HAOC PAM&A

5,21

5,21

-

-

391,83

657,13

1.163,64

1.211,73

TED
Equipe de suporte aos municípios e estados
2015.219A.0004 - Programa de Informatização
das Unidades Básicas de Saúde
Transferências a municípios e estados

Isenção Fiscal
PROADI-SUS

TOTAL/ANO
Valores expressos em milhões de reais.
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O PAM&A 2019-2023

3.1

A elaboração do PAM&A

A primeira versão do Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para
2019-2023, sumarizada neste documento, foi elaborada utilizando-se fases e métodos adaptados do
Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de e-Saúde da OMS/UIT. Para tanto, contou-se com
a contribuição de especialistas reunidos em uma série de oficinas, com ampla participação das áreas
internas do MS, em especial de departamentos da Secretaria Executiva, como o Departamento de
Saúde Digital (DESD) e o Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS), assim como
do CONASS, do CONASEMS e da sociedade.
As atividades estratégicas foram definidas a partir das necessidades identificadas ao longo das quatro
linhas de ação estabelecidas pela diretriz metodológica, em consonância com os componentes da
Saúde Digital propostos na Estratégia e-Saúde para o Brasil:
a) Governança e Recursos Organizacionais
b) Sistemas e Serviços, Padrões e Interoperabilidade
c) Recursos Humanos
d) Infraestrutura.
A elaboração de um plano de ação tem como objetivo central explicitar as dependências, precedências
e potenciais impactos entre as atividades estratégicas para cada linha de ação, promovendo a sua
integração. Nesse sentido, o PAM&A organiza essa jornada de transformação em etapas estratégicas,
estabelecendo recursos, resultados esperados e metas.

3.2

Evolução do PAM&A e da Estratégia de Saúde Digital

A implantação de planos estratégicos contempla etapas que, uma vez exitosas, permitem vislumbrar, definir
ou consolidar novas etapas do seu desenvolvimento em direção ao objetivo estratégico de longo prazo.
Na definição das etapas de implantação do PAM&A foram consideradas as seguintes necessidades
e oportunidades:
•

estabelecer objetivos de impacto que sejam desafiadores e viáveis;

•

promover o alinhamento com a visão estratégica e as políticas de Saúde Digital;

•

utilizar projetos estratégicos já identificados;

•

prover soluções de curto e médio prazos para as necessidades da saúde;

•

executar ações de melhoria da informação para a atenção em saúde, a partir da Atenção Primária;

•

adotar as melhores práticas de forma a contribuir para a consolidação da estratégia de Saúde Digital.
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3.2.1 Primeira etapa do PAM&A
Inicialmente, o objetivo da primeira fase do PAM&A é a implementação de uma Rede Nacional de
Dados em Saúde (RNDS). Trata-se de uma plataforma nacional de integração de dados sobre saúde
com o objetivo de promover a troca de informações entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde
(RAS), permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público e privado.
Iniciadas as discussões para a implementação da RNDS, identificou-se a importância do apoio
à informatização dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) para essa primeira etapa do
PAM&A. Essa constatação orientou a tomada da decisão para que a iniciativa de Informatização da
Atenção Primária à Saúde6, concebida pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da
Saúde (SAPS/MS) para o financiamento da informatização das Unidades de Saúde, fosse desenvolvida
de forma coordenada e integrada à da RNDS.
A coordenação dessas duas ações busca expandir a RNDS para todo o Brasil até 2023, configurando-se, assim, uma iniciativa integradora, alinhada à visão estratégica de Saúde Digital para o país.
Da integração dessas duas iniciativas, surge o programa Conecte SUS, caracterizando a essência da
primeira fase do PAM&A 2019-2023.

3.2.2 Próximas etapas do PAM&A
As etapas futuras do PAM&A, a serem definidas como parte do processo de revisão periódica,
continuarão orientadas para a consecução dos objetivos, necessidades e oportunidades apresentados
anteriormente e para a obtenção dos resultados esperados para o desenvolvimento da ESD para
o Brasil. Essas etapas deverão atender às necessidades estratégicas que, por alguma razão, não
puderam ser amplamente contempladas na primeira etapa.
Ao longo do seu desenvolvimento, a RNDS se constituirá como uma desejada infovia de saúde: uma
plataforma informacional de alta disponibilidade, segura e flexível, que favorecerá o uso ético dos
dados de saúde, anonimizados quando necessário, permitindo, assim, o surgimento de novos serviços,
inovação, pesquisa e desenvolvimento que resultem em benefícios para a população e para o Brasil.
O esperado êxito do Conecte SUS viabilizará novas etapas para o desenvolvimento da Saúde Digital. Ao
final do programa, o país terá avançado em todos os objetivos estratégicos propostos, no documento
Estratégia e-Saúde para o Brasil publicado em 2017.
Adicionalmente, os avanços na prática e no uso de ferramentas digitais interoperáveis, no
desenvolvimento e na adoção de sistemas de registro clínico e na disponibilidade de infraestrutura
criarão expressivas oportunidades de expansão da Saúde Digital no país e deverão ser previstas nos
processos de Planejamento da Inovação da ESD.

6

Secretaria de Atenção à Primária à Saúde. Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da
APS (Informatiza APS). Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.983-de-11-de-novembrode-2019-227652196
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O PROGRAMA CONECTE SUS

O Conecte SUS, primeira etapa do PAM&A, é um programa do governo federal para a ESD que
apoia a informatização e a integração dos EAS, visando o acesso à informação em saúde para a
continuidade do cuidado entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Com base no conceito
de prontuário centrado no paciente, os profissionais de saúde em EAS públicos e privados terão
acesso às informações que os auxiliarão no acompanhamento da saúde e do bem-estar do indivíduo
em qualquer lugar e a qualquer tempo.
O processo de concepção e desenvolvimento do Conecte SUS é uma jornada que traz avanços diretos
e indiretos para a saúde e para o Brasil. Ao utilizar as melhores práticas, a implantação do Conecte
SUS a implantação do Conecte SUS fortalecerá os pilares da Saúde Digital, promovendo suas nove
ações estratégicas elencadas no documento de visão, ao buscar a melhoria organizacional e melhores
sistemas de informação, aproximar a informação da Saúde Suplementar à da Saúde Pública, estabelecer
uma plataforma de informação para a continuidade da atenção, desenvolver a infraestrutura nacional
para a troca de informações de saúde e oferecer melhor qualificação para os profissionais da Atenção
Primária à Saúde e de TIC em saúde, entre outros avanços.
Adicionalmente, o Conecte SUS oferece a possibilidade de desenvolvimento econômico e social ao
promover a inclusão digital de pacientes e profissionais da saúde, assim como da população em geral,
criando novos empregos de boa qualificação. Do mesmo modo fomenta um novo sistema que tende
a acelerar o mercado de Saúde Digital, graças à utilização de padrões de interoperabilidade abertos e
amplamente utilizados.
Espera-se como resultado do programa que até 2023 a RNDS esteja conectada às 27 unidades
federativas. O escopo, as métricas de progresso e as metas serão detalhados ao longo do
desenvolvimento do programa.
O programa Conecte SUS inclui, como uma fase essencial de testes e aprendizado, a execução de um
projeto piloto, a ser realizado no estado de Alagoas, apresentado em detalhes nas próximas seções.

4.1

Estrutura analítica do programa Conecte SUS

A elaboração e implantação coordenadas das iniciativas propostas que formam o Conecte SUS
apoiam-se em uma estrutura organizacional que abarca as quatro linhas de ação da Saúde Digital,
já mencionadas. Dessa forma, o Conecte SUS está fundamentado nas melhores práticas de gestão,
monitoramento e avaliação de projetos de Saúde Digital, em todas as suas dimensões.

Plano de Ação, Monitoramento & Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2019-2023

15

Tal estrutura é apresentada na Figura 3, que ilustra a Estrutura Analítica do Programa na forma de um
mapa mental.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL

Governança

Comunicação

Política Nacional de Saúde Digital

Plano de Comunicação

Modelo de Governança

Canais de Comunicação

Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação

Materiais Informativos

Índice de Maturidade Digital

Recursos
Humanos

Capacitação de RH
Contratação de RH

Recursos
organizacionais

Serviços, sistemas,
padrões e
interperabilidade

Gestão de RNDS

Arquitetura Blockchain

Nuvem

Marco legal

CMD

Conectividade

Modelos Clínicos

Infraestrutura

Apoio à
informatização

Atenção Primária (Informatiza APS)
Ambulatório especializado
Atenção hospitalar

Consentimento
Terminologia
Portal Conecte SUS
Analytics
Integração com bases
federais/MS
Carga dos dados (legado)

Figura 3 - Mapa mental da estrutura analítica do programa Conecte SUS
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4.2

Cronograma de implantação

As iniciativas que formam o programa Conecte SUS, apresentadas na Figura 3, foram consolidadas em
blocos de entregas e organizadas na linha do tempo para permitir um encadeamento lógico e temporal
entre as atividades necessárias para o sucesso do projeto.
Assim, a Figura 4, abaixo, apresenta um macro cronograma de implantação do Conecte SUS, com
seus principais marcos e períodos de implementação, detalhados em seguida.

2019
06

07

08

09

2020
10

11

12

01 02 03 04

05

06

07

... 2023
08

09

10

11

12

Definições do modelo de Apoio à
informamatização da Atenção Primária
Implantação do modelo de Apoio à Informatização da Atenção Primária (Alagoas)
Lançamento do modelo de informatização

Expansão do modelo de Apoio à Informatização da Atenção Primária
Validação do modelo

Planejamento e Gestão da RNDS
Planejamento
da expansão da
RNDS

Estabelecimento
do marco legal
Definições do modelo
conceitual da RNDS

Desenvolvimento da RNDS
Aquisição da
nuvem para
RNDS
Definição de
estratégia para
RH

Expansão da RNDS

Execução
Preparação do do projeto
ambiente
piloto em
Alagoas
Capacitação
de RH em
Alagoas
Gestão do PAM&A

Institucionalização
da ESD

Planejamento
de inovação ESD

Expansão de inovação ESD

Elaboração e Execução do Plano de Comunicação
Definição do modelo de
Monitoramento e Avaliação

Apoio à Informatização

Execução do Monitoramento e Avaliação

Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)

CONECTE SUS

Estratégia da Saúde Digital

Figura 4 - Cronograma de implantação do Conecte SUS

4.2.1 Iniciativas vinculadas ao Apoio à Informatização
Considerando o caráter descentralizado do SUS, ess-as iniciativas têm por objetivo fomentar a
informatização de serviços de saúde em todas as suas dimensões, como conectividade e sistema de
informação, por exemplo, e terão início pelos serviços da Atenção Primária à Saúde.
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4.2.1.1 Apoio à Informatização da Atenção Primária
Sob liderança da SAPS/MS, essa iniciativa acompanhará toda a duração do programa Conecte SUS e
deve ser dividida em três fases:
•

definição do modelo de Apoio à Informatização da Atenção Primária;

•

implementação do modelo de Apoio à Informatização da Atenção Primária;

•

expansão do modelo de Apoio à Informatização da Atenção Primária (em todos os estados do Brasil).

Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se a instituição,
a execução e o monitoramento do Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados
da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS7, com o objetivo de informatizar todas as equipes
de Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Primária à Saúde (eAP) do país e de qualificar os
dados em saúde dos municípios e do Distrito Federal. Ressalta-se que essa iniciativa faz parte do
Programa Previne Brasil8, no qual é considerada um dos componentes (incentivos às ações específicas
e estratégicas) de custeio do novo modelo de financiamento da Atenção Primária.
A estratégia adotada para alcançar tal objetivo considera a implementação de um modelo piloto no
estado de Alagoas9, unidade da federação escolhida em virtude do baixo índice de informatização de
seus EAS.
O objetivo do projeto piloto é avaliar o desempenho do modelo de apoio por quatro meses após o início
de sua implementação para, então, iniciar a expansão do modelo para os demais estados do país.

4.2.1.2 Apoio à Informatização da Atenção Ambulatorial Especializada e da Atenção Hospitalar
Essa iniciativa ainda está em fase de concepção de estratégia e será iniciada conforme cronograma a
ser estabelecido pelo Planejamento da Inovação da ESD.

4.2.2 Iniciativas vinculadas à RNDS
A seguir é apresentado um detalhamento das principais iniciativas do cronograma vinculadas ao apoio
à RNDS.

4.2.2.1 Planejamento e Gestão da RNDS
Essa iniciativa, sob liderança da Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais (CGISD/DATASUS/
SE/MS), acompanhará toda a duração do projeto da RNDS. Dentre as principais atividades consideradas
no escopo dessa iniciativa, destacam-se o estabelecimento do plano de trabalho, os processos de gestão e
decisão, a definição dos requisitos de negócio para a RNDS, a elaboração dos artefatos de projetos, como
o Termo de Abertura de Projeto (TAP), o Plano de Projeto e o Plano de Gerenciamento de Riscos, entre
outros, bem como o planejamento e o gerenciamento das iniciativas necessárias para o sucesso da RNDS.
7

Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Programa Informatiza APS. Disponível em http://sisaps.saude.gov.br/
informatizaaps/
8

Ministério da Saúde. Programa Previne Brasil. Disponível em http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12de-novembro-de-2019-227652180
9

Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Projeto Piloto de Apoio à Implementação da Informatização na APS. Disponível
em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.984-de-11-de-novembro-de-2019-227652073
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O Planejamento e Gestão da RNDS é também responsável pela definição dos requisitos operacionais
para a conexão de um EAS à RNDS, assim como pela avaliação de conformidade dos sistemas de
informação para essa integração.

4.2.2.2 Definição do modelo conceitual
Essa iniciativa, sob liderança da Coordenação-Geral de Sistemas de Informação e Operação (CGSIO/
DATASUS/SE/MS), teve uma duração aproximada de três meses. Dentre as principais atividades
consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se a definição da arquitetura tecnológica e
o detalhamento dos subsistemas e componentes que devem ser desenvolvidos para o correto
funcionamento da RNDS.
Nessa etapa do projeto foram definidos os requisitos não funcionais, tais como os de segurança,
disponibilidade, desempenho e capacidade. Adicionalmente, foram elaborados estudos para a
definição de estratégias de mensagens, persistências e disseminação das informações, bem como a
definição dos requisitos de infraestrutura necessários para suportar a RNDS.

4.2.2.3 Estabelecimento do marco legal
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, com duração estimada de três meses, teve
início após a definição do modelo conceitual e da finalização do planejamento da RNDS. Dentre as
principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se as ações necessárias para
dar sustentabilidade jurídica para o sucesso da RNDS, entre as quais citamos a revisão de padrões
para registros eletrônicos em saúde estabelecidos na Portaria GM/MS nº 2.073/201110, a definição da
estratégia para institucionalização da RNDS e a abordagem para assegurar a troca de documentos.
Ressalta-se que a adequação do marco legal às exigências da Lei Geral de Proteção aos Dados
(LGPD)11 é uma atividade estabelecida como prioritária, dada a sensibilidade dos dados de saúde e a
necessidade de preservação de sua privacidade e confidencialidade.

4.2.2.4 Desenvolvimento da RNDS
Sob liderança da CGSIO/DATASUS/SE/MS, o desenvolvimento da RNDS teve duração estimada
de seis meses, com início após a definição do modelo conceitual e finalização do planejamento
da RNDS. Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se
o desenvolvimento, os testes e a implantação dos componentes definidos para o funcionamento
da arquitetura da RNDS. E dentre tais componentes, destacam-se os Serviços Informacionais
- como documentos, cadastros de base nacional, trilha de auditoria, entre outros-, os Serviços
Tecnológicos (Backend For Frontend – BFF), os Serviços Eletrônicos de saúde (EHR Service,
integração com o Repositório de Terminologias em Saúde12, componentes de segurança, entre
outros), bem como o Portal Conecte SUS, que está desenhado como uma plataforma única
de informação em saúde para atender três perfis: o cidadão, o profissional de saúde, e o gestor.

10

Portaria nº 2.073/GM/MS/2011. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/
prt2073_31_08_2011.html

11

Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13853-de-8-de-julhode-2019-190107897

12

Ministério da Saúde. Portal RTS. Disponível em https://rts.saude.gov.br/#/
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A solução técnica
A implementação da RNDS ocorrerá por meio da disponibilização de “contêineres” virtuais em nuvens
para cada unidade da federação e para o Distrito Federal. A aquisição, instalação e manutenção desses
“contêineres” estarão sob responsabilidade da CGSIO/DATASUS/SE/MS.
A arquitetura da RNDS abrange os serviços e sistemas já existentes, assim como os que se encontram
em desenvolvimento para atender o principal objetivo da RNDS: a troca de informações de saúde
para continuidade do cuidado. A existência de múltiplos sistemas de informação já instalados e a
diversidade de propósitos de coleta e uso da informação em saúde exigem a criação de mecanismos
tecnológicos para viabilizar que esses sistemas interoperem, permitindo que haja um fluxo adequado
e útil de informação relevante.
Em síntese, a arquitetura da RNDS apresenta três sistemas distintos: o Datacenter Datasus, a RNDS
propriamente dita e os sistemas geradores e consumidores de informação de saúde, conforme ilustra
a Figura 5.
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Figura 5 - Representação da arquitetura da RNDS

20

Plano de Ação, Monitoramento & Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2019-2023

BFF

Conforme apresentado na Figura 5, a RNDS é um repositório de dados de saúde dos cidadãos e
tem como objetivo armazenar documentos e informações, mantendo a privacidade, integridade e a
possibilidade de auditar os dados, resguardando, assim, os direitos dos proprietários da informação.
Além disso, a RNDS deve promover a acessibilidade e interoperabilidade das informações de forma
segura e controlada.
Do ponto de vista da arquitetura técnica, a RNDS representa uma camada de interoperabilidade
federada na qual diversas aplicações de Saúde Digital, em especial Prontuário(s) Eletrônico(s) do
Paciente (PEP), portais e aplicações (mobile) voltadas para o cidadão, o profissional de saúde e os
gestores trocam informações através de um barramento de serviços.
Como as aplicações de Saúde Digital são executadas em um ambiente heterogêneo e descentralizado,
a tecnologia blockchain13 foi adotada por se apresentar como a mais forte solução, endereçando
naturalmente as questões de segurança, desempenho, acesso e escalabilidade.

4.2.2.5 Aquisição de serviços de nuvem para a RNDS
Essa iniciativa, sob liderança da Coordenação-Geral de Infraestrutura (CGIE/DATASUS/SE/MS), com
duração estimada de quatro meses, teve início após a definição do modelo conceitual e a finalização
do planejamento da RNDS.
Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se a avaliação dos
cenários de provisionamento, o estabelecimento de um mapa de gerenciamento de riscos, a elaboração
do Estudo Técnico Preliminar de Contratação (ETPC), do Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) e da Nota Técnica com estimativa de preços para provisionamento do serviço (ou serviços) de
nuvem que suportará a RNDS. É importante assinalar que a arquitetura de nuvem do programa será
multicloud, isto é, será flexível o suficiente para utilizar simultaneamente diferentes prestadores de
serviços de nuvem sem perda de funcionalidades nem dependência de um prestador específico.

4.2.2.6 Preparação do ambiente em Alagoas
Essa iniciativa, sob liderança da CGSIO/DATASUS/SE/MS, com duração estimada de três meses, terá
início após a formalização do contrato de provisionamento da nuvem para a RNDS.
Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se a pactuação de
papéis e responsabilidades dos atores envolvidos na execução do piloto da RNDS, a saber: Secretaria
de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU), Secretarias Municipais de Saúde do estado de Alagoas
(COSEMS-AL), EAS e MS.
Adicionalmente, nessa etapa serão realizadas atividades técnicas de configuração do ambiente, instalação
dos componentes da RNDS, carga dos dados e habilitação dos EAS para integração à RNDS.

13

Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. São
bases de registros e dados distribuídos e compartilhados cuja função é criar um índice global para todas as transações que
ocorrem em um determinado contexto.
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4.2.2.7 Execução do projeto piloto em Alagoas
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, tem duração estimada de quatro meses e
está prevista para iniciar em março de 2020.
Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se o monitoramento e
o suporte à operação em ambiente produtivo, bem como toda a interlocução entre a liderança do projeto
e os atores, ou stakeholders, identificados como relevantes em Alagoas e no Ministério da Saúde.
Os principais objetivos para a etapa de execução são:
•

Permitir que os EAS, os profissionais de saúde e os cidadãos do estado de Alagoas compartilhem e
tenham acesso às informações de saúde para a transição e continuidade do cuidado dos usuários
entre os diferentes pontos da RAS.

•

Possibilitar que os atores envolvidos na formulação e no desenvolvimento da RNDS possam
aprender com os desafios da sua implementação, bem como identificar barreiras, estratégias,
oportunidades, funcionalidades e infraestrutura requeridas para o seu funcionamento adequado e,
sobretudo, que sejam necessários para a expansão da RNDS para todo o Brasil.

•

Permitir que os responsáveis pela formulação da estratégia de expansão da RNDS possam
mapear obstáculos e atalhos que devam ser considerados para o planejamento do projeto
expansão da RNDS.

4.2.2.8 Planejamento da expansão da RNDS
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, com duração estimada de três meses,
terá início após a estabilização da RNDS em Alagoas. Dentre as principais atividades de seu escopo,
destaca-se o planejamento para a expansão da RNDS a outras unidades da federação.
Em 2020, a execução do projeto piloto em Alagoas poderá apontar para a necessidade de
desenvolvimento de novos requisitos técnicos ou funcionais para o funcionamento adequado da
RNDS. É importante que a capacidade de disponibilização desses requisitos seja considerada no
planejamento da expansão da RNDS.

4.2.2.9 Expansão da RNDS
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, tem previsão de duração até dezembro
de 2023, período até o qual existe a previsão de que a expansão do programa terá sido finalizada. A
expansão será iniciada conforme cronograma a ser estabelecido pelo planejamento da expansão da
RNDS que, consequentemente, demandará a atualização do presente documento.

4.2.3 Iniciativas vinculadas ao programa Conecte SUS
A seguir é apresentado um detalhamento sobre as principais iniciativas do cronograma vinculadas
ao apoio ao Conecte SUS. Tais iniciativas são transversais aos projetos do programa – Informatiza
APS e RNDS.
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4.2.3.1 Definição da estratégia para Recursos Humanos
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS em conjunto com a Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES/MS), tem duração estimada de três meses e teve
início após a definição do modelo conceitual e finalização do Planejamento da RNDS.
Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa, destacam-se a identificação das
necessidades de capacitação e a contratação de recursos humanos necessários para permitir o sucesso
do piloto em Alagoas e a mensuração do quantitativo de profissionais que deverão ser capacitados.
A identificação de necessidades consiste, por exemplo, em mapear como os profissionais de
saúde podem ser impactados pelo processo de compartilhamento de informações que se, por um
lado, permitirá a transição e a continuidade do cuidado, por outro, aumentará a responsabilidade
dos profissionais de saúde pela qualidade dos dados inseridos e pela privacidade das informações
dos indivíduos.

4.2.3.2 Capacitação de Recursos Humanos em Alagoas
Essa iniciativa, também sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS em conjunto com a SGTES/MS,
tem duração estimada de três meses e será iniciada após a definição da estratégia para RH. Dentre
as principais atividades. Destaca-se a elaboração de uma estratégia de capacitação dos gestores e
profissionais de saúde.
Essa estratégia deve considerar a necessidade de elaboração de um plano de capacitação,
preparação do material de apoio, organização de oficinas de formação e execução da capacitação
dos RH em Alagoas.

4.2.4 Iniciativas vinculadas à Estratégia de Saúde Digital
Em seguida é apresentado o detalhamento das principais iniciativas do cronograma vinculadas à ESD.

4.2.4.1 Gestão da primeira etapa do PAM&A
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, deve acompanhar toda a execução do
Plano de Ação da Estratégia de Saúde Digital.
A gestão da primeira etapa do PAM&A ocorre alinhada à estrutura de governança da ESD. Em um
nível operacional, cada projeto necessário ao PAM&A deve possuir uma estrutura de gestão, capaz de
coordenar e monitorar sua consecução, e reportar à estrutura de coordenação do PAM&A.
No âmbito do Conecte SUS, todos esses elementos interagem são reportados quinzenalmente ao
gestor do programa, o DATASUS, e aos atores envolvidos em reunião específica, denominada “Reunião
de Coordenação do Programa Conecte SUS”, a qual conta com a participação das principais áreas
do MS envolvidas no programa no momento (SE, SAPS, SAES e DINTEG), bem como os seguintes
convidados: Casa Civil da Presidência da República e o TCU.
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A Figura 6 apresenta o modelo de governança e de gestão aplicado ao programa Conecte SUS:

ESTRATÉGICO

Conselho Nacional
de Saúde (CNS)

Comissão Intergestores
Tripartite (CIT)

Comitê Gestor da Estratégia
de Saúde Digital (CGESD)

OPERACIONAL

TÁTICO

Coordenação do
Conecte SUS

Coordenação
do Informatiza APS

Coordenação
da RNDS

Figura 6 – Modelo de governança da ESD aplicado ao Conecte SUS
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4.2.4.2 Institucionalização da Estratégia de Saúde Digital
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, tem duração estimada de três meses e teve
início após a definição do modelo conceitual e finalização do planejamento da RNDS.
Dentre as principais atividades, destacam-se o alinhamento, a construção e publicação de normativa
que institucionalizará o programa Conecte SUS, bem como este PAM&A.
Prevê-se, ainda, a elaboração de uma Política Nacional de Saúde Digital, em revisão à Política Nacional
de Informação e Informática em Saúde, na qual objetivos e diretrizes gerais serão traçados, assim
como a realização de uma revisão completa da ESD.

4.2.4.3 Elaboração e execução do plano de comunicação
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS em conjunto com a Assessoria de
Comunicação Social (ASCOM/MS), acompanhará toda a duração do Programa Conecte SUS e deve
ser dividida em duas fases: planejamento e execução do plano de comunicação.
A fase de elaboração do plano de comunicação tem como objetivo estabelecer como será o
relacionamento entre a liderança do projeto e os atores, ou stakeholders, identificados como relevantes.
Esse plano orienta-se pela necessidade de informar e receber informações tanto da equipe que
coordena a execução da ESD quanto dos atores externos, como os órgãos fiscalizadores.
Faz parte do escopo dessa iniciativa a elaboração, para cada papel atribuído aos stakeholders, de uma
ficha detalhada contendo os objetivos da interação, os instrumentos de comunicação e a periodicidade
dessas ações.
Como exemplo, é esperado que esse plano seja capaz de comunicar adequadamente aos cidadãos
sobre o consentimento utilizado pela RNDS e orientá-los sobre quais são as opções existentes para
exercício de seus direitos.
Ressalta-se que tanto a construção das ações de comunicação, quanto a execução desse plano serão
conduzidas pela ASCOM/MS.

4.2.4.4 Planejamento da inovação da Estratégia de Saúde Digital
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, é permanente e será iniciada, após a
estabilização da RNDS em Alagoas.
Dentre as principais atividades consideradas no escopo dessa iniciativa destaca-se o planejamento
para a implementação de novos produtos e serviços para a evolução da ESD, tais como a integração
de outros tipos de EAS (por exemplo, laboratórios, serviços de diagnóstico por imagem, entre outros)
ou mesmo o apoio à informatização de outros níveis de atenção, como de Atenção Ambulatorial
Especializada ou de Atenção Hospitalar.
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A Figura 7 ilustra alguns desses componentes, destacados em azul, que devem ser endereçados já na
primeira etapa do PAM&A e consolidados nas próximas etapas. Trata-se de serviços essenciais para
a Saúde Digital e sua aplicação deve se iniciar à medida que a RNDS se firme como uma plataforma
nacional de interoperabilidade e integração de dados em saúde.
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Figura 7 - Componentes a serem endereçados no PAM&A
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Espera-se, dessa forma, que a estruturação do planejamento da inovação da Estratégia de Saúde Digital
alavanque a implantação do Conecte SUS, primeira etapa do PAM&A, com o objetivo de prospectar,
detectar, organizar e explorar oportunidades de crescimento rápido, aceleração e captura de valor e,
assim, planejar a expansão das frentes de apoio à informatização e funcionalidades da RNDS.

4.2.4.5 Expansão da inovação da Estratégia de Saúde Digital
Essa iniciativa é uma atividade permanente que ocorrerá sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS,
será iniciada conforme cronograma a ser estabelecido pelo Planejamento da Inovação da ESD e utilizará
como insumos o planejamento realizado na fase anterior o qual será realimentado em um processo
contínuo, incremental e iterativo.

4.2.4.6 Definição do modelo de Monitoramento e Avaliação
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, tem duração estimada de cinco meses com
início após a definição do modelo conceitual e finalização do planejamento inicial da RNDS.
Dentre as principais atividades, destaca-se a definição de indicadores, metas e processos de
Monitoramento e Avaliação (M&A) do PAM&A, cujo objetivo é garantir que a implantação dos programas
e projetos alcance os resultados esperados. Nessa etapa, são definidas as dimensões que se espera
acompanhar, os indicadores de desempenho, os processos de coleta e análise de dados, bem como
os instrumentos de análise e disseminação dos resultados.

4.2.4.7 Execução do Monitoramento e Avaliação
Essa iniciativa, sob liderança da CGISD/DATASUS/SE/MS, acompanhará toda a execução do Plano de
Ação da Estratégia de Saúde Digital.
Dentre as principais atividades, destaca-se, como o próprio nome diz, monitorar e avaliar a execução
e os resultados do plano de ação para, a partir da comparação dos resultados esperados (metas) com
os resultados obtidos, propor ações complementares ou corretivas para um refinamento incremental e
iterativo do próprio Plano de Ação.
O M&A do plano de ação é baseado em um modelo que compreende duas grandes dimensões:
maturidade digital dos EAS e eficiência e efetividade operacionais, as quais são descritas em detalhes
a seguir.
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a) Maturidade Digital dos EAS
A implantação da RNDS pode ser vista como um projeto faseado e evolutivo, em que cada fase possui
metas que se refletem em requisitos para os EAS e seus respectivos sistemas de informação.
A primeira fase inclui os requisitos mínimos para que o acesso e envio de dados à RNDS seja possível.
Por exemplo, é necessário que o EAS possua uma infraestrutura adequada e utilize um sistema de
informação para registro estruturado de dados.
As fases subsequentes incluem requisitos para uso significativo da RNDS. Por exemplo, a instituição de
saúde deve estabelecer políticas organizacionais para padronizar o uso da RNDS e em que momentos
a RNDS deve ser consultada.
Ressalta-se, além dos aspectos estritamente relacionados à RNDS, é necessário, ainda, avaliar a
maturidade dos EAS quanto ao uso de tecnologias de informação e comunicação em saúde, uma vez
que fornecem um arcabouço para o uso significativo da RNDS e para que se alcancem os objetivos
do PAM&A.
Nesse cenário, foi desenvolvido o conceito de Índice Digital da Saúde (IDS), baseado em diversos
métodos internacionais de avaliação de maturidade digital em saúde, tais como os modelos de
maturidade da HIMSS Analytics, o NHS Digital Assessment Tool do Ministério da Saúde inglês e o
Global Digital Health Index da OMS.
O IDS consiste em um conjunto de questões que avaliam o grau de maturidade dos diferentes aspectos
da Saúde Digital, tais como governança, uso da RNDS, interoperabilidade, segurança da informação,
uso do PEP, entre outros. Dessa forma, esse índice permite uma avaliação abrangente e ao mesmo
tempo ágil, uma vez que é composto por um questionário que pode ser respondido diretamente pelo
gestor do EAS.
O questionário, por sua vez, conta com questões divididas em cinco dimensões: Serviços e Aplicações,
Infraestrutura e Arquitetura, Dados e Informações, Estrutura e Cultura, Estratégia e Governança.
Estão previstas uma aplicação do questionário anterior ao início do projeto piloto e outras três aplicações
quadrimestrais, das quais a primeira acontecerá em julho de 2020, permitindo uma avaliação da
mudança provocada pela implantação do Conecte SUS em Alagoas.
O processo de avaliação será realizado por meio de análise dos indicadores, comparação entre os
resultados esperados e os obtidos, entendimento das diferenças e proposta de recomendações que
permitam corrigir problemas e acelerar o desenvolvimento das atividades ou até mesmo iniciar novas
atividades que capturem oportunidades de valor.
A ampla divulgação do relatório quadrimestral e a disseminação do conhecimento adquirido ao longo
do processo de avaliação devem permitir o surgimento de novas ideias, a correção de rotas e o
caminho para o futuro.

b) Eficiência e Efetividade Operacionais
Essa atividade procura mensurar a eficiência e a efetividade com que a informação é gerada e utilizada
no EAS, especialmente com relação à quantidade e qualidade da informação de saúde gerada e usada
internamente e trocada com a RNDS.
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Alguns exemplos de indicadores de eficiência e efetividade são completude, qualidade, volumes e
fluxos de dados, bem como as regiões cobertas pela troca de informações. Tais indicadores poderão
ser extraídos diretamente da operação da RNDS.
A apresentação desse resultado acontecerá por meio de uma ferramenta on-line de acompanhamento
do uso e operação da RNDS. Os indicadores, a ferramenta e os atores envolvidos na coleta e
apresentação dos resultados serão estabelecidos durante a etapa de definição do modelo e execução
do M&A, detalhada no cronograma do Conecte SUS.

4.2.4.8 Indicadores de saúde populacional
A definição de indicadores de saúde populacional é uma ação liderada pelo DEMAS/SE/MS, com
vistas a utilizar toda sua a potencialidade para apresentar informações relevantes sobre as condições
de saúde da população.
Na primeira etapa os indicadores de saúde populacional serão aqueles que puderem ser extraídos da
própria operação da RNDS e seus documentos padronizados, informando números de procedimentos,
origens e fluxos de pacientes e outros indicadores relevantes ao processo de saúde.
Tais indicadores deverão evoluir junto com a RNDS com maior qualidade e expressividade dadas as
informações clínicas que o Conecte SUS possibilitará.
O monitoramento desse resultado será viabilizado por meio do Portal Conecte SUS, no Perfil Gestor ,
o qual será dedicado aos gestores de saúde.
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5

PERSPECTIVAS FUTURAS

O sucesso da execução da primeira etapa do PAM&A resultará em uma desejada Infovia de saúde:
uma plataforma informacional de alta disponibilidade, segura e flexível, que favorecerá o acesso ético
aos dados de saúde,de forma anônima quando necessário, permitindo, assim, o surgimento de novos
serviços, inovação, pesquisa e desenvolvimento que resultem em benefícios para a população e para
o Brasil.
O êxito esperado do programa Conecte SUS viabilizará novas etapas para o desenvolvimento da
Estratégia de Saúde Digital. Ao final do programa, o país terá avançado de forma significativa em
todas as dimensões da Saúde Digital e, em especial, em todos os Objetivos Estratégicos propostos
em 2017, no documento Estratégia e-Saúde para o Brasil. Adicionalmente, os avanços na prática
de uso de ferramentas digitais interoperáveis, no desenvolvimento e adoção de sistemas de registro
clínico e na disponibilidade de infraestrutura, contribuirão para uma melhor cultura de uso dos dados
e, portanto, na melhoria da qualidade desse sistema, criando oportunidades de expansão da Saúde
Digital no Brasil.
Em especial, merece atenção a integração de novos serviços informacionais, utilizando IA, Analytics, Big
Data, IoT e outras tecnologias emergentes para extração de conhecimento em Saúde, além de oferecer
serviços como os de expansão dos serviços de Telessaúde, a consolidação do uso de terminologias
clínicas, a interoperabilidade com a Saúde Suplementar e a Regulação Inteligente da Atenção à Saúde.
A infovia de saúde, importante não apenas pela tecnologia que a sustenta, mas, também, pela sua
governança, organização e padronização, será um campo fértil para a inovação em Saúde Digital,
abrindo a possibilidade de novos modelos de serviços, de oferta de informação de qualidade,
beneficiando pacientes e a comunidade em geral, profissionais de saúde, gestores e organizações de
saúde, tanto na saúde pública como na saúde suplementar e no setor privado.
A governança da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil deverá acompanhar essa evolução, sendo
cada vez mais colaborativa e inclusiva, de forma que a Saúde Digital amplie o seu alcance e integre
cidadãos, profissionais, gestores e organizações dos serviços públicos e privados de saúde, com
segurança e confiabilidade, em benefício de todos.
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