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REGRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS APLICATIVOS, SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM SAÚDE OU NOVAS VERSÕES DE SISTEMAS E 

APLICATIVOS JÁ EXISTENTES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   
 

1. INTRODUÇÃO / ANTECEDENTES 

  

 

Em abril de 2011 o CONASS encaminhou para discussão no Subgrupo de 

Informação e Informática em Saúde - GTIIS do GT de Gestão da Câmara Técnica da 

CIT a Nota Técnica do CONASS nº 20 / 2011, elaborada pela Câmara Técnica de 

Informação e Informática do CONASS, com análise sobre a situação dos sistemas 

de informações do Sistema Único de Saúde e propostas para sua adequação. Na 

reunião do subgrupo, que contou com a participação de representantes de várias 

áreas do Ministério da Saúde, o documento foi objeto de consenso, sendo 

encaminhado para avaliação e posicionamento do Comitê de Informação e 

Informática do Ministério da Saúde – CINFO. Apesar de inúmeras solicitações do 

CONASS, tanto em reuniões do já citado Subgrupo, como do GT de Gestão, como 

da então presidente do CONASS Dra. Beatriz Dobashi em reunião da CIT realizada 

em setembro de 2011, não houve qualquer retorno formal, exceto a informação de 

que o mesmo havia sido objeto de discussão e que “em breve” seria encaminhada 

resposta. Os principais problemas e sugestões para enfrentamento apresentados 

naquela Nota Técnica podem ser avaliados no Anexo I. 

Dentre as principais questões levantadas na Nota Técnica 20 destacam-se 2 

problemas que reiteradamente vem sendo objeto de discussão e debate, tanto na 

Câmara Técnica de Informação e Informática do CONASS:  

• Apesar da existência de inúmeros sistemas de informação, fragmentados e 

não interoperáveis, reiteradamente o Ministério da Saúde coloca em 

produção novos sistemas e aplicativos ou novas versões de sistemas já 

existentes, alguns dos quais sem qualquer discussão nas instâncias de 

pactuação tripartite. Muitas vezes não há a participação de representantes 

das SES e SMS em seu processo de validação e homologação, o que gera 

problemas importantes em sua implantação e operacionalização.  
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• Como boa parte dos novos sistemas ou nova versões de sistemas já 

existentes são transmitidos de forma automática, através da web, para a 

esfera federal, as SES estão tendo dificuldades para acessar os bancos de 

dados de alguns sistemas, impactando nos projetos locais de tratamento 

de informações. Este problema também é observado por muitas secretarias 

municipais, quando os serviços de saúde que geram as informações estão 

sobre gestão estadual ou federal. 

Diante desta situação a Câmara Técnica de Informação e Informática do 

CONASS elaborou minuta de resolução com regras para a implantação de novos 

sistemas e aplicativos para o SUS. A proposta foi discutida no GTIIS, onde recebeu 

o apoio do CONASEMS e encaminhada para avaliação pelo Ministério da Saúde 

através do CINFO, que também foi de parecer favorável, com pequenas 

adequações. 

 

2. A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

  

Considerando: 

• A necessidade de atuação conjunta do Ministério da Saúde, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde para racionalizar o desenvolvimento de 

sistemas de informação para a saúde, evitando-se o financiamento de 

soluções que não atendam às necessidades do SUS e sua adequação à 

realidade atual; 

• A necessidade de se estabelecer mecanismos para uma gestão mais 

eficiente dos processos de tecnologia da informação, em face da crescente 

demanda no setor saúde, e do SUS em particular, por bens e serviços 

vinculados, e o consequente impacto de custos e investimentos 

decorrentes dessa demanda, nas três esferas de gestão; 

Propõe-se estabelecer as seguintes regras para implantação de novos 

aplicativos, sistemas de informação em saúde ou novas versões de sistemas e de 

aplicativos já existentes no âmbito do SUS que envolvam as três esferas de 

governo: 

 3 



  | NOTA TÉCNICA | 45 | 2012 

 

• Todos os sistemas de informação ou aplicativos a serem implantados no 

SUS (ou novas versões de sistemas e aplicativos já existentes) deverão ter 

seus modelos, regras de negócio, e cronograma de implantação 

apreciados pela Camara Técnica da CIT e referendados na CIT 

• A validação e a homologação destes sistemas deverá ser realizada por 

equipe técnica composta por representantes indicados pelo Ministério da 

Saúde, CONASS e CONASEMS. 

• Será garantido o acesso automático e integral às informações dos bancos 

de dados desses sistemas, produzidas no seu território, às Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde e ao Distrito Federal. 

• Será disponibilizado aos estados, municípios e ao Distrito Federal o 

dicionário de dados dos referidos sistemas e aplicativos, em data prévia ao 

início da operação, de forma a facilitar que aplicativos e sistemas próprios 

destas unidades federadas sejam integrados ao novo produto. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
A necessidade de discussão tripartite antes da implementação de novos 

sistemas ou aplicativos para o SUS já foi objeto de acordo anterior em diversas 

instâncias de discussão tripartite, apesar de nunca formalizada. Esta resolução visa 

formalizar esta decisão bem como resolver situação de dificuldade no acesso às 

bases de dados de 8informações produzidas em seu território que vem gerando 

dificuldades especialmente á gestão estadual. 

É bastante positivo o consenso obtido no processo de discussão tripartite 

desta resolução, gerada com o apoio técnico e à partir das discussões realizadas 

pelos representantes das SES na Câmara Técnica de Informação e Informática do 

CONASS. 
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ANEXO I 
 

Transcrevemos aqui parte da Nota Técnica 20 / 2011 do CONASS (delimitação do 

problema e propostas): 

 
ANÁLISE SOBRE SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E PROPOSTAS PARA ADEQUAÇÃO 

Definição e delimitação do problema 

Embora fundamental no processo de coleta e disseminação das 

informações em saúde desde sua criação, o DATASUS vem, ao longo dos últimos anos 

sofrendo com o aumento da demanda por informações e necessidades de controle e 

monitoramento dos dados coletados por seus sistemas, além de diversas modificações 

impostas pelas áreas técnicas, quer seja por mudança de gestão ou por força legal. 

Junte-se a isso a velocidade no aumento da conectividade devido ao barateamento dos 

preços de equipamentos e insumos de TI, que fez com que estados e municípios 

(principalmente os de médio porte e as capitais) formassem suas áreas de TI e 

passassem, a partir de então, a produzir e demandar sistemas de informação baseados 

em computador. Este cenário vem se acentuando ano após ano, e começa a cobrar seu 

preço, principalmente pela ausência de padrões tecnológicos para o desenvolvimento de 

novas soluções, produzindo um arcabouço de novos sistemas instalados nos estados e 

municípios e que precisam interagir com os sistemas produzidos pelo DATASUS.  

Além da demanda por produção de novos sistemas no nível local, a 

necessidade por informações estratégicas para a tomada de decisão na gestão da 

saúde é cada dia mais forte, e a pressão nas equipes locais de TI pelo apoio na geração 

dessas informações vem adquirindo proporções quase insustentáveis. Some-se a isso o 

suporte técnico assumido pelas equipes locais de TI na implantação, no uso e na 

segurança de dados e na disponibilização e administração da infra-estrutura necessária 

para assegurar que os sistemas distribuídos pelo DATASUS funcionem de forma 

adequada e produzam os resultados esperados. 

A evolução tecnológica a partir da criação da “WWW” (World Wide Web) 

vem revolucionando a forma como se desenvolvem sistemas de informação de base 

computacional no mundo. As demandas por informações pelos gestores vêm igualmente 

acompanhando a velocidade desta evolução. Neste sentido, vemos ainda iniciativas 
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muito incipientes do DATASUS em relação à evolução de seus sistemas. Realidade 

essa caracterizada por diversos fatores, mas tendo como ponto fundamental a falta de 

padronização dos métodos e ferramentas em seu processo de produção dos seus 

sistemas. Para exemplificar essa percepção tida pelas gestões estaduais relacionamos 

apenas o que é mais marcante em nosso dia-a-dia. 

A não implementação da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde – 

PNIIS, com conseqüente insuficiência na adoção e aplicação das tecnologias da 

informação no âmbito do SUS (o que notadamente expõe a falta de planejamento 

estratégico), acarreta assim os problemas a seguir: 

I) Diversidade na escolha dos sistemas gerenciadores de bancos de dados 

(SGBD) para plataforma baixa (sistemas que são executados nas estações 

de trabalho) e diversidade nas linguagens de programação, gerando 

incompatibilidade entre aplicativos do DATASUS e também do ambiente 

necessário para instalação e o ambiente da máquina local. Ex: problemas 

com arquivos de ligação (DLL), falsos positivos para alguns softwares de 

antivírus, etc. 

II) Inconsistência no uso de tabelas de base que são comuns a quase todos os 

aplicativos, como exemplo: municípios, população, bairros, estabelecimentos, 

profissionais etc. Alguns sistemas simplesmente ignoram a existência de um 

repositório de tabelas no DATASUS; 

III) Defasagem tecnológica ocasionando morosidade no processamento de 

informações e risco na segurança das informações bem como causando 

inúmeros transtornos quando da atualização de equipamentos para os 

setores que hospedam tais sistemas. Ex: SIA/SUS, HEMOVIDA, etc.; 

IV) Padrões de testes e homologação de software, realizados apenas no nível 

dos usuários finais, esquecendo dos testes com as equipes de TI dos 

estados. Fato este que impacta diretamente na produção das equipes locais, 

quando essas assumem o suporte aos municípios. A cada nova versão de 

software verificam-se constantemente problemas na importação dos bancos 

de dados, problemas nas rotinas de instalação, problemas nas rotinas de 

condensação e transmissão dos dados, etc. Ex: recentemente, GAL, SI-PNI; 

versão 4.2 do SINAN. 
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V) Tendência a centralizar as bases dados no Ministério da Saúde, gerando 

aplicações on-line que funcionam no ambiente “WWW” sem avaliações 

corretas do volume de acessos simultâneos, bem como da infra-estrutura de 

telecomunicações existentes em cada estado. Além dos problemas de 

comunicação a centralização dificulta o acesso aos bancos de dados por 

parte dos estados, impactando nos projetos locais de tratamento de 

informações. Ex: SISREG III, SINAN-Dengue On-Line, SI-PNI, etc.; 

VI) Ausência ou precariedade na documentação técnica dos aplicativos 

distribuídos, tais como dicionário de dados, glossário dos sistemas, instrutivo 

/ manual de usuário, modelos dos bancos de dados, modelos 

entidade/relacionamento, documentação de rotinas para exportação e 

importação, rotinas de instalação e atualizações, etc. A ausência destas 

informações a partir do lançamento dos sistemas dificulta o entendimento das 

equipes estaduais e municipais quando da geração de projetos de tratamento 

de informações para a tomada de decisões dos gestores; Ex.: SISCOLO, 

SINASC e diversos outros (exceção: SINAN). 

VII) Ausência de documentação e falhas no fluxo da informação sobre 

versionamento dos aplicativos. Comumente as informações são submetidas 

apenas aos usuários finais dos aplicativos, ignorando as equipes de TI dos 

estados, dificultando assim o controle dos sistemas locais que utilizam as 

bases de dados para a geração de indicadores e/ou relatórios. ; Ex.: Todos 

sistemas 

VIII) Descompasso entre as propostas e as ações. Varias propostas apresentadas 

pelo DATASUS em reuniões da Câmara Técnica de Informação e Informática 

do CONASS e acordadas na reunião do Grupo de Trabalho de Informação e 

Informática da Câmara Técnica da CIT tiveram seu desfecho diferente da 

proposta originalmente apresentada. Exemplos dessa postura podem ser 

visto na liberação de sistemas sem a avaliação das instâncias da CIT e na 

suspensão da atualização (fluxo de retorno) da base de dados do Cartão 

Nacional de Saúde para estados e municípios, sem aviso prévio, impedindo 

assim que se possa continuar a atividade de fortalecimento no uso do Cartão 

Nacional de Saúde; 

IX) Ausência de um plano de evolução dos sistemas. Não é raro se receber uma 

atualização de um sistema e na mesma semana já haver a proposta de uma 
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nova atualização. Vale lembrar que esse tipo de situação faz com que os 

estados precisem sair a campo para apoiar os municípios que sofrem de 

defasagem de mão de obra na execução desse tipo de atividade; 

 

Propostas para melhoria da aplicação das Tecnologias da Informação no 
âmbito do SUS: 

Com base no exposto acima, a Câmara Técnica de Informação e Informática do 

CONASS, reunida em 26 de abril de 2011, apresentou as seguites sugestões de 

encaminhamento para os problemas citados no ítem acima: 

PROBLEMA O que fazer? Quem Quando 

I e III 

Definir um padrão de arquitetura de 
software para os sistemas de baixa 
plataforma desenvolvidos pelo Datasus e 
determinar prazo para a conversão e 
adaptação dos mesmos. 

MS / 
Datasus 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 

II 

Relacionar as tabelas comuns aos 
sistemas desenvolvidos pelo Datasus e 
criar rotina de utilização do repositório de 
tabelas existentes atualmente. Como 
modelo pode ser aderido pelos demais 
sistemas, a rotina existente no SINAN, 
SIM e SINASC. 

MS / 
Datasus 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 

IV 

Elaborar metodologia para testes de 
software seguindo os preceitos da 
engenharia de software e das normas 
técnicas vigentes.  
Envolver, na etapa de testes de campo, 
equipes de TI estaduais e municipais 
para apoiar o processo. 

MS / 
Datasus e  

GT de 
Gestão / 

CIT 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 

V 

Elaborar plano para desenvolvimento de 
sistemas on-line de forma a assegurar o 
acesso aos dados (em sua forma 
original) pelos estados. 

MS / 
Datasus e  

GT de 
Gestão / 

CIT 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 

VI 

Criar metodologia única para criação de 
documentação técnica dos sistemas. 
Implantar repositório centralizado para 
armazenar tal documentação e que seja  
disponibilizado o acesso de forma on-
line às equipes de I e I estaduais e 
municipais.  
Ex: usar tecnologia Wikimedia. 

MS / 
Datasus e 

GT de 
Gestão / 

CIT 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 
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VII 

Criar fluxo padrão para a liberação de 
versões de sistemas tendo sua liberação 
e documentação das modificações 
publicadas com antecedência.  
Criar na página do Datasus, de forma 
estruturada e padronizada, entradas 
para cada um dos sistemas de 
informação e seus componentes, nele 
disponibilizar as ocorrências mais atuais, 
seus manuais, seu plano de evolução e 
sua disponibilidade quando se tratar de 
sistemas hospedados no datacenter do 
Datasus. 

MS / 
Datasus e 

GT de 
Gestão / 

CIT 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 

VIII 

Cumprir os acordos estabelecidos na 
negociação tripartite, estabelecendo 
para isto cronograma factível com a 
realidade observada.  
Sempre que houver a necessidade de 
alteração do pactuado, consultar a 
representação das demais esferas de 
gestão e se necessário submeter a nova 
pactuação. 

MS / 
Datasus, 
SES e 
SMS 

Imediato 

IX 

Implementar central de atendimento 
(SERVICE DESK) aos sistemas de 
informação baseado em ponto único de 
contato e que adote metodologias de 
gestão de incidentes. Exemplo: ITIL  
 
Organizar capacitação às equipes de TI 
dos estados para auxílio / parceria com o 
Datasus no suporte técnico aos 
municípios para os diversos sistemas de 
informação 

MS / 
Datasus  
e SES 

Estabelecer 
cronograma no 
GT de Gestão - 
CIT 
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ANEXO II 
MINUTA DE RESOLUÇÃO: 

 
Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

Comissão Intergestores Tripartite 
 

 
RESOLUÇÃO Nº     , DE      DE                          DE 2012 

 
 
 

Dispõe sobre as regras para implantação de novos 
aplicativos, sistemas de informação em saúde ou 
novas versões de sistemas e aplicativos já existentes 
no âmbito do Sistema Único de saúde – SUS. 
 
 

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe confere o § 
1º do art. 17 da Lei Complementar nº 171, de 13 de janeiro de 2012, o art. 14-A da Lei 8.080, 
de 19 de setembro de 1990 e o art. 4º do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e 
 
Considerando a necessidade de atuação conjunta do Ministério da Saúde, Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde para racionalizar o desenvolvimento de sistemas de 
informação para a saúde, evitando-se o financiamento de soluções que não atendam às 
necessidades do SUS e sua adequação à realidade atual; 
 
Considerando a necessidade de se estabelecer mecanismos para uma gestão mais eficiente dos 
processos de tecnologia da informação, em face da crescente demanda no setor saúde, e do 
SUS em particular, por bens e serviços vinculados, e o consequente impacto de custos e 
investimentos decorrentes dessa demanda, nas três esferas de gestão; 
 
Considerando a necessidade de se firmar diretrizes operacionais para a implementação de 
novos aplicativos ou sistemas de informação em saúde para o Sistema Único de Saúde; e 
 
Considerando a decisão adotada na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em    
de                     de 2012, 
 
RESOLVE:ii 
 
Art. 1º Dispor sobre as regras para implantação de novos aplicativos, sistemas de informação 
em saúde ou novas versões de sistemas e de aplicativos já existentes no âmbito do SUS que 
envolvam as três esferas de governo. 
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Art. 2º Todos os sistemas de informação ou aplicativos a serem implantados no SUS ou novas 
versões de sistemas e aplicativos já existentes deverão ter seus modelos, regras de negócio, e 
cronograma de implantação apreciados pela Camara Técnica da CIT e referendados na CIT 
 
Art. 3º A validação e a homologação dos referidos sistemas deverá ser realizada por equipe 
técnica composta por representantes indicados pelo Ministério da Saúde, CONASS e 
CONASEMS. 
 
Art. 4º Será garantido o acesso automático e integral às informações dos bancos de dados 
desses sistemas, produzidas no seu território, às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 
e ao Distrito Federal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011. 
 
Art. 5º Será disponibilizado aos estados, municípios e ao Distrito Federal o dicionário de 
dados dos referidos sistemas e aplicativos, em data prévia ao início da operação, de forma a 
facilitar que aplicativos e sistemas próprios destas unidades federadas sejam integrados ao 
novo produto. 
 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
Ministro de Estado da Saúde 

 
 
 
 
 

WILSON ALECRIM 
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

 
 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 
Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
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