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Objetivo
 O Ministério da Saúde (MS) em parceria com o Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e apoio
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) vão conectar à internet
até 16 mil Unidades Básicas de Saúde - UBS . O prazo para a
prestação de serviço é de doze meses, contando a partir da ativação
da conexão à unidade.

 Os primeiros quatro meses do contrato deverão ser de prestação voluntária, não
onerosos, portanto, sem faturamento e pagamento pelo serviço. Os oito meses
seguintes de contratação da RNP são com recursos federais.



 Para que seja possível a sistematização dos dados em saúde por meio do uso de sistemas, como o prontuário eletrônico,

é necessário o fornecimento de estrutura e suporte adequados para preenchimento, envio e recebimento das

informações. Isto posto, é imprescindível conectar as unidades de saúde, de forma urgente.

 À diversidade de infraestrutura no Brasil, temos grande contingente de Unidades Básicas de Saúde - UBS com dificuldade

de conexão para o envio das informações geradas diante dos cuidados de saúde prestados, o que afeta o envio dos dados

da AB à base federal.

 Com a efetivação da conexão à internet, as equipes das unidades de saúde poderão iniciar o uso do prontuário eletrônico

e, logo, poderão solicitar adesão ao Programa Informatiza APS, além de permitir a integração dos dados clínicos das UBS

pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Ambas as estratégias fazem parte do Conecte SUS, programa do SUS com

a missão de materializar a Estratégia de Saúde Digital do Brasil.



Contexto



Elegibilidade da UBS
Foram elencadas 16.202 que no primeiro semestre de 2020 não possuíam envio

de dados via Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, seja ele enviado pela

estratégia e-SUS AB ou por intermédio de sistemas terceirizados ou próprios do

municípios

Durante o andamento da implantação algumas UBS já conectadas irão ser

substituídas por outros critérios visando alcançar o quantitativo total previsto.



 16.202 Unidades de Saúde da Família (USF) do Ministério da Saúde (MS), 
contempladas pelo Projeto Rede Conectada do MCTIC, que não estejam ainda 
conectadas à internet.

 Serão investidos mais de 50 milhões de reais pelo Governo Federal;

 Foram realizados dois chamamentos de fornecedores até o momento;

 Será iniciado um terceiro chamamento em breve.

Alguns números...



UF Chamada 2
Divergência de 

Endereço
Em processo de ativação Inexistente Já conectada UBS não autorizou Total Geral

AC 134 134

AL 290 289 579

AM 299 5 51 10 365

AP 91 91

BA 1.398 2 416 260 24 2.100

CE 757 1 593 66 1.417

DF 76 76

ES 211 1 14 29 255

GO 215 3 85 52 355

MA 1.275 2 396 1.673

MG 831 1 161 401 1.394

MS 56 3 9 68

MT 104 1 105

PA 1.057 2 62 12 1.133

PB 289 491 1 31 812

PE 362 569 211 1.142

PI 315 365 17 697

PR 327 41 21 389

RJ 558 12 311 106 1 988

RN 275 1 289 93 658

RO 72 72

RR 63 2 65

RS 116 4 39 17 6 182

SC 49 1 31 7 88

SE 284 23 34 341

SP 564 1 255 95 44 959

TO 63 1 64

TOTAL 10.055 37 4.485 1 1.532 92 16.202

Alguns números...



As propostas das empresas que fornecerão o serviço de conexão à internet estão
sendo homologadas em blocos conforme a avaliação do Datasus/MS. O prazo para
a prestação de serviço é de doze meses, contados a partir da ativação da conexão à
UBS e verificação pela RNP e pelo Datasus.

O supracitado período de prestação voluntária começará a contar a partir da data 
de realização do teste da conexão, em tempo real, usando a ferramenta SIMET
(https://beta.simet.nic.br/), na presença do contato local da UBS, conforme 
orientações do Termo de Referência do projeto, no endereço eletrônico da RNP.

Importância do acompanhamento local



Para acompanhar a instalação da internet nas unidades de saúde contempladas,
é necessário que os gestores municipais indiquem um técnico da Secretaria
Municipal/Distrital de Saúde. Dessa forma, a Saps criou um formulário para que
a gestão informe os responsáveis a fim de que a empresa entre em contato dê
início à instalação do serviço. Vale ressaltar que os indicados pelo gestor para
acompanhar não precisam ser da área de tecnologia.

Sendo assim, solicita-se o apoio das Secretarias Municipais de Saúde e da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal no sentido de viabilizar a realização desse
projeto. Para tanto, é necessário comunicar, em caráter de urgência, a indicação
da pessoa responsável na secretaria, a qual acompanhará todo o processo de
conexão das unidades por meio de um questionário on-line no endereço:
https://bit.ly/ContatoConectividadeUSF.

Importância do acompanhamento local



 Atualmente, o Brasil possui mais de 40 mil Unidades Básicas de Saúde. O acesso à
rede mundial de computadores pretendida nessa ação é parte da Estratégia de
Saúde Digital, que engloba o programa de informatização do Governo do Brasil para
a saúde prevendo a utilização do prontuário eletrônico do cidadão de forma
integrada em uma grande rede de informações (RNDS).

 Assim a implementação da conectividade, ação paralela ao Conecte SUS, se firma
como legado para o Programa que permitirá aos profissionais de saúde e gestores
mais eficiência no atendimento e continuidade ao cuidado do paciente em qualquer
tempo e lugar.

Legado



https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps/conectividade

https://datasus.saude.gov.br/unidades-de-saude-familiar-de-
todo-o-pais-terao-acesso-a-internet/

https://www.rnp.br/sistema-rnp/fornecedores/chamada

Links de interesse

https://www.conasems.org.br/governo-federal-vai-garantir-
conectividade-em-mais-de-16-mil-unidades-de-saude/

https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps/conectividade
https://datasus.saude.gov.br/unidades-de-saude-familiar-de-todo-o-pais-terao-acesso-a-internet/
https://www.rnp.br/sistema-rnp/fornecedores/chamada
https://www.conasems.org.br/governo-federal-vai-garantir-conectividade-em-mais-de-16-mil-unidades-de-saude/

