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O Conecte SUS Profissional e 
a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil
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Ampliação do acesso à informação em 

saúde visando a continuidade do 

cuidado em todos os níveis de atenção 

à saúde, de forma a qualificar o 

atendimento e o fluxo de informações, 

fortalecendo o apoio a decisão clínica, 

a vigilância em saúde, a regulação,  a 

gestão, o ensino e a pesquisa.



Prioridades 2020-2028
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A RNDS é a Rede que 
conectará os atores e dados 
em saúde de todo o país, 
estabelecendo o conceito de 
Plataforma Nacional de 
Inovação, Informação e 
Serviços Digitais de Saúde.

Não é um sistema de 
informação, mas um 
mecanismo para conectar 
qualquer sistema de 
informação!

Comunidades
de Usuários

Laboratórios

Centros de Pesquisa 
e Desenvolvimento

Farmácias
Gestores

Atendimento de 
Urgência e 
Emergência

Saúde 
Populacional

Profissionais  de Saúde

Suporte a 
Linhas de Cuidado

Gestão de 
Unidades de Saúde Gestão de 

Operadoras

Regulação 
da Atenção

Serviços de 
Informação e Alerta
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É um programa de governo que 
materializa a Estratégia de Saúde Digital 
para o Brasil, potencializando a troca de 
informação de saúde entre todos os 
pontos da Rede de Atenção em Saúde
(pública e privada) , permitindo a 
continuidade e transição do cuidado.
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Conecte SUS Cidadão

O Conecte SUS Cidadão possibilita que o
cidadão tenha seu histórico clínico e
acesso aos diversos serviços do SUS na
palma de sua mão.

• O cidadão tem acesso à:
• Resultados de exames de Covid-19;

Carteira de Vacinação Digital;
• Certificado Nacional de Vacinação

(Covid-19);
• Medicamentos (Farmácia Popular);
• Internação;

e outros serviços oferecidos pelo SUS
em todo o Brasil.
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É uma interface destinada ao 
profissional de saúde para ter 
acesso ao histórico clínico do 
cidadão, composto pelas 
informações existentes na RNDS.

Conecte SUS Profissional
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A iniciativa segue o disposto em cinco decretos:

 Decreto 8.936, de 2016, que trata da Plataforma Cidadania Digital

 Decreto 8.638, de 2016, sobre Estratégia de Governança Digital

 Decreto 9.723, de 2019, e o 9.094, de 2017, que tratam de simplificação de 

serviços e uso do CPF como chave única para identificação do cidadão

 Decreto 9.756, de 2019, que dispõe sobre a unificação dos canais digitais do 

governo

Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia

+100
Milhões
de cidadãos cadastrados
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Estratégia

 Fortalecer a cultura do compartilhamento de
dados em Saúde, de forma segura

 Utilizar a base de dados do próprio
Ministério para popular o histórico do
cidadão

 Criar mecanismos para divulgar padrões de
mensagens, visando uma interoperabilidade
simples e flexível

 Adotar as taxonomias já existentes
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+ de 22 milhões de exames Covid-19 realizados 
pelos laboratórios privados e públicos (312 

estabelecimentos conectados)

Integração de milhões de dose de 
vacina, contra a Covid-19, registradas 

em diversos sistemas de terceiros.

Sistema Nacional de 
Registro de Imunização

Disponibilidade de informações gerenciais para 
Estados, Municípios e Controle Social

SI-PNI

Projetos e Integrações
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de doses de vacinas de Covid-19 no app Conecte 
SUS Cidadão

63 Sistemas terceiros 
integrados

100% dos estados conectados e aptos a enviar 
registros de vacinas da Covid-19

Integração com o SI-PNI e 
sistemas terceiros (estados) 

+ 113 Milhões 
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de resultados de exames de Covid-19 no app
Conecte SUS Cidadão

O número segue aumentando após a publicação da portaria nº 1.046, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) no dia 24 de maio de 2021.

312
Laboratórios Clínicos 
Conectados
Aptos a Enviar Resultados de Exames

Integração dos Laboratórios 
Privados com a RNDS 

+ 22 Milhões 
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Ações no Conecte SUS Cidadão para a 
Campanha de Vacinação contra o COVID-19

Carteira de Vacinação Digital
Certificado Nacional de Vacinação – Covid-19

Disponível em três idiomas 

Emissão em PDF
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Chegou a vez do Profissional acessar 
o histórico clínico por meio do 

Conecte SUS Profissional para a 
continuidade do cuidado!

E o Profissional de Saúde?



Acesso à 
RNDS

PEC e-SUS APS

Lançamento do Conecte SUS Profissional
Fluxo do Lançamento em Alagoas

Unidade Básica de Saúde

Autenticação  
(login/senha)

Validação 
médico

Cidadãos

Notificação Histórico Visualização

Notificação ao cidadão

O profissional médico poderá acessar somente os dados do paciente vinculado à sua Equipe de 
Saúde da Família

Médico

Versão 1.0_20210525
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Estamos pavimentando a 
estrada para uma nova 

perspectiva de Saúde 
Digital para o Brasil




