
A Estratégia da RNDS



OBJETIVO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL

"A Estratégia de Saúde Digital é uma ambição 

factível e inspiracional que busca nortear e 

alinhar as diversas atividades e projetos 

públicos e privados, potencializando o poder de 

transformação da saúde digital no Brasil"



Prioridades 2020 - 2028

Garantir que a ESD28 
seja desenvolvida sob a 
liderança do Ministério 
da Saúde mas que, ao 
mesmo tempo, seja 
capaz de incorporar a 
contribuição ativa dos 
atores externos que  
participem das 
plataformas de 
colaboração.

Induzir a implementação 
de políticas de 
informatização dos 
sistemas de saúde, 
acelerando a adoção de 
sistemas de prontuários 
eletrônicos e de gestão 
hospitalar como parte 
integradora dos serviços e 
processos de saúde.

Fazer com que a RNDS 
ofereça suporte às 
melhores práticas 
clínicas, por meio de 
serviços, como 
telessaúde, e apps
desenvolvidos no MS e 
também outras 
aplicações que sejam 
desenvolvidos pela 
plataforma de 
colaboração.

Engajamento de 
pacientes e cidadãos, 
para promover a adoção 
de hábitos saudáveis e o 
gerenciamento de sua 
saúde, da sua família e 
da sua comunidade, 
além de auxiliar na 
construção dos sistemas 
de informação que irão 
utilizar.

Capacitar profissionais 
de saúde em 
Informática em Saúde e 
garantir o  
reconhecimento da 
Informática em Saúde 
como área de pesquisa 
e o Informata em 
Saúde como profissão.

Permitir que a Rede 
Nacional de Dados em 
Saúde potencialize o 
trabalho colaborativo 
em todos os setores da 
saúde para que 
tecnologias, conceitos, 
padrões, modelos de 
serviços, políticas e 
regulações sejam postos 
em prática.

Garantir que exista um 
Ecossistema de 
Inovação que aproveite 
ao máximo o Ambiente 
de Interconectividade 
em Saúde, 
estabelecendo-se como 
um grande laboratório 
de inovação aberta, 
sujeito às diretrizes, 
normas e políticas 
estabelecidas por meio 
da prioridade 1.

“Até 2028, a RNDS estará estabelecida e reconhecida como a plataforma digital de inovação, 
informação e serviços de saúde para todo o Brasil, em benefício de usuários, cidadãos, pacientes, 

comunidades, gestores, profissionais e organizações de saúde.”

5. Formação e 
Capacitação de 

Recursos Humanos.

3. Suporte à 
Melhoria da 

Atenção à Saúde.

1. Governança
e Liderança 
para a ESD.

4. O Usuário como 
Protagonista.

2. Informatização 
dos 3 Níveis de 

Atenção.

7. Ecossistema de 
Inovação.

6. Ambiente de 
Interconectividade.



PROJETOS ESTRUTURANTES DO CONECTE SUS

Portaria Nº 1.434, de 28 de maio de 2020



A RNDS será a Rede 
que conectará os 

atores de todo o País, 
estabelecendo o 

conceito de 
Plataforma Nacional 

de Inovação, 
Informação e Serviços 

Digitais de Saúde.

Comunidades
de Usuários

Laboratórios

Centros de Pesquisa 
e Desenvolvimento

Farmácias
Gestores

Atendimento de 
Urgência e 
Emergência

Saúde 
Populacional

Profissionais  de Saúde

Serviços de 
Informação e Alerta

Suporte a 
Linhas de Cuidado

Gestão de 
Unidades de Saúde

Gestão de 
Operadoras

Regulação 
da Atenção
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DOCUMENTOS CLÍNICOS: Conjunto Mínimo de Dados

Resumo de
Atendimento

Sumário
de Alta

Imunização

Medicamentos
dispensados

Exames
realizados



PORTARIA Nº 1.792, 
DE 17 DE JULHO DE 2020

Altera a Portaria nº 
356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020, para 

dispor sobre a 
obrigatoriedade de 

notificação ao Ministério 
da Saúde de todos os 
resultados de testes 

diagnóstico para            
SARS-CoV-2

realizados por laboratórios 
da rede pública, rede 

privada, universitários e 
quaisquer outros, em todo 

território nacional. 7

http://www.in.gov.br/web/dou/-
/portaria-n-1.792-de-17-de-julho-
de-2020-267730859

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.792-de-17-de-julho-de-2020-267730859
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O AVANÇO DA RNDS
Rede Nacional de Dados em Saúde

PRÓXIMOS PASSOS

Portaria de institucionalização 
da RNDS e adoção de padrões de 
interoperabilidade

Lançamento da versão do PEC e-SUS APS 
integrado na RNDS, via Conecte SUS 
Profissional

Lançamento Conecte SUS Cidadão 
e Profissional integrados na RNDS

Piloto de integração com laboratórios 
privados – resultados exames COVID-19 
(SABIN, Hermes Pardini, DASA e FLEURY)

Manual de integração disponível para 
interoperabilidade dos laboratórios 

Arquitetura tecnológica funcionando nos 
27 Estados

Modernização do Conecte SUS 
Cidadão

Material de Integração disponível para 
interoperabilidade de PEP (terceiros)

Portaria de obrigatoriedade de 
compartilhamento de dados



PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES: BOLETIM CONECTE SUS

https://saudedigital.saude.gov.br/’

https://saudedigital.saude.gov.br/


Juliana P. de Souza-Zinader
Coordenadora-Geral de Inovação em Sistemas Digitais

CGISD/DATASUS/SE/MS
juliana.zinader@saude.gov.br

Obrigada !!!
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