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Satélite vai ampliar conexão Banda Larga em
unidades básicas de saúde
A Saúde vai ser beneficiada com 10% de
tecnologia Banda Larga para ampliar conexão
em Unidades Básicas de Saúde, principalmente
de regiões remotas do país, após o lançamento
do primeiro satélite geoestacionário brasileiro de
uso civil e militar no Centro Espacial de Kourou,
na Guiana Francesa.
A aquisição do equipamento é fruto de uma
parceria entre o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Ministério da Defesa, com o investimento de R$
2,7 bilhões.
No Brasil, o equipamento vai ser monitorado a partir do 6º Comar e da Estação de Rádio da Marinha,
no Rio de Janeiro (RJ).
Também há outros cinco gateways, estações terrestres com equipamentos que fazem o tráfego de
dados do satélite, que serão instalados em Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis (SC), Campo Grande
(MS) e Salvador (BA).
Com 5,8 toneladas e 5 metros de altura, o equipamento ficará posicionado a uma distância de 36 mil
quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. Ele tem
capacidade de operação por até 18 anos.

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
Com a plataforma digital, todos os serviços de saúde da cidade poderão acompanhar o histórico, os
dados e resultado de exames dos pacientes, verificar em tempo real a disponibilidade de medicamentos
ou mesmo registrar as visitas de agentes de saúde, melhorando o atendimento ao cidadão.
A transmissão 100% digital dos dados da rede municipal à base nacional permite ainda que o Ministério
da Saúde verifique online como está sendo investido cada real do SUS na saúde do brasileiro.
Em um ano de governo, a implantação do Prontuário Eletrônico ocorreu em mais 3.903 Unidades
Básicas de Saúde localizadas em 899 municípios. Com o incremento, 13.677 UBS do país em 2.694
municípios já utilizam alguma forma de prontuário eletrônico, alcançando mais de 140 milhões de
pessoas. O cenário há um ano atrás era de uso do prontuário em 9.774 UBS de 1.795 municípios.
A meta da atual gestão é que todos os usuários do SUS tenham Prontuário Eletrônico.

NOVAS FUNCIONALIDADES
Com o objetivo de apoiar os municípios no processo de informatização, o Ministério da Saúde lançou
em 2016, a versão 2.1 do Prontuário Eletrônico do e-SUS AB.
A plataforma permite o profissional de saúde gravar e acessar informações, como detalhamento da
consulta e diagnóstico, disponibilidade de medicamentos nas farmácias dos municípios, procedimentos
realizados, resultado de exames e evolução do paciente.
A nova versão possibilita ainda que o registro ao Cartão Nacional de Saúde (CNS), a identificação do
cidadão no SUS, seja feito digitalmente em qualquer unidade que já utilize a atualização do programa.
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