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O que é RNDS
A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)

O Ministério da Saúde publicou na edição do DOU, do dia 01 de julho, a Portaria Nº 1.434 que institui o 
Programa Conecte SUS composto pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é uma plataforma que permitirá aos sistemas de Prontuário 
Eletrônico de Saúde e ou aplicativos se conectarem e trocar informações, em formato digital, de saúde de 
um indivíduo (após sua aprovação) ou de uma determinada população, objetivando o aprimoramento na 
promoção do cuidado integrado da saúde. 

A RNDS e a COVID-19

A RNDS foi impulsionada para auxiliar na luta contra o novo coronavírus, estabelecendo-se, assim, como 
ferramenta fundamental para a estratégia de enfrentamento da pandemia por meio das seguintes 
atividades:

● Recepção e integração de notificações e resultados de exames laboratoriais relacionados à 
COVID-19

● Disseminação dos resultados dos exames aos cidadãos e profissionais de saúde por meio do Portal 
Conecte SUS.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2020&jornal=515&pagina=41&totalArquivos=155


Uniware e a RNDS.
O governo espera que, por meio da RNDS, as informações de saúde, inclusive sobre a COVID- 
19, possam circular entre os profissionais de saúde envolvidos naquele caso, de forma 
segura e rastreável, proporcionando maior precisão no diagnóstico e consequentemente 
acarretando em uma maior resolutividade e continuidade do cuidado. 

Nós da Uniware, estamos acompanhando de perto o desenvolvimento da RNDS para que 
estejamos sempre atualizados sobre o andamento e implementação da norma. 

O site da RNDS está com alguns falhas e com informações incompletas ainda, o que ocasiona 
uma maior dificuldade no entendimento e aplicação da norma.

Mesmo assim, a Uniware sempre irá informar aos nossos clientes e ao mercado, de qualquer 
atualização e andamento da RNDS.



Como cadastrar seu laboratório 

Pré requisitos
Certificado digital A1 E-CPF ou E-CNPJ
Entidades de classe através de empresas credenciadas conseguem melhores condições.

Abrir o navegador em uma Janela Anônima 
(CTRL+SHIT+N OU CTRL+SHIT+P)

Acesse:
https://servicos-datasus.saude.gov.br

https://servicos-datasus.saude.gov.br






































Tabela LOINC
 https://simplifier.net/redenacionaldedadosemsade/brnomeexamecovid19loinc

Premissas determinadas pela RNDS

https://simplifier.net/redenacionaldedadosemsade/brnomeexamecovid19loinc


Subgrupo da Tabela SUS
https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRSubgrupoTabelaSUS

Premissas determinadas pela RNDS

https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRSubgrupoTabelaSUS


Tipo de Amostra de Exame
https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRTipoAmostra-1.0
https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRTipoAmostraGAL

Premissas determinadas pela RNDS

https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRTipoAmostra-1.0
https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRTipoAmostraGAL


Resultado qualitativo do Exame 
https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRResultadoQualitativoExame

Premissas determinadas pela RNDS

https://simplifier.net/RedeNacionaldeDadosemSade/BRResultadoQualitativoExame


O que fazer no Unilab para enviar as notificações.
• Se for interfaceado com laboratório de apoio, o laudo não 

pode ser via pdf.

• No Cadastro/Configurações/Sistema preencher o CNPJ

• No cadastro de pacientes CPF ou CNS

• Formalizar autorização do cliente para transmissão de seus 
dados a terceiros - Laboratório de Apoio - RNDS - Convênios



• No cadastro de exames do Unilab deverá ser importado um 
template oferecido pela Uniware, que terá os atributos abaixo:

– Código loinc
– Sub-grupo SUS
– Material biológico RNDS
– Interpretação 1,2,3

O que fazer no Unilab para enviar as notificações.



Importando template complementar RNDS.
Baixar a template em https://www.unilab.com.br/rnds/

https://www.unilab.com.br/rnds/


Importando template complementar RNDS.



Configurando template complementar RNDS .



Configurando template complementar RNDS .



Configurando template complementar RNDS .



Configurando template complementar RNDS .



SE(RESULTADO='Detectável';1;SE(RESULTADO='Inconclusivo';3;2))

Configurando template complementar RNDS. 
Resultados do tipo Texto



Configurando template complementar RNDS. 
Resultados do tipo Texto

Obter variável para 
fórmula



Configurando template complementar RNDS. 
Resultados do tipo Numérico

SE(RESULTADO>1,20;1;SE(RESULTADO<0,8;2;3))



Configurando template complementar RNDS. 
Resultados do tipo Numérico



UniRNDS - Login



UniRNDS



www.unilab.com.br (43) 3336-8556

Obrigado 

Estamos a sua disposição

http://www.unilab.com.br

