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Objetivo:

Sensibilizar atores da saúde, diretos ou indiretos:

A respeito da importância da informação e informática para a melhoria da 

qualidade da atenção em saúde

Sobre a necessidade da união desses atores para efetivar o impacto a 

informação na qualidade da saúde

Divulgar evento que pela primeira vez será realizado no centro-oeste, - o  XV 

Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS 2016



HC-UFG
FO-UFG

LIGA DE 

HIPERTENSÃO E 

OBESIDADE
Cardiologista

Nutricionista

Educador Físico

Psicólogo

ASSISTENCIA 

FARMACÊUTICA

SUS
Medicamento não 

previsto no RENAME

JUDICIALIZAÇÃO
Medicamento não 

previsto no RENAME



MOMENTO DE CONCEPÇÃO….

Necessidade de expansão dos atores para além das profissões 

reconhecidamente da saúde

Goiás - 6 milhoes de usuários de pronto

Conhecer as ações e sinalizações da política nacional 



Ações e Política Nacional

PNIIS - Política Nacional de Informação e Informática em Saúde

Portaria 2073 MS (2011)

eSUS Atenção Básica

eSUS Hospitalar

Investimento em Infratestrutura de Ti

MELHOR QUE PODE SER FEITO HOJE

CADA MUNICIPIO FAZENDO COMO PODE, ASSIM COMO A UFG



Está tudo errado?  

Alinhamento de ações com vista ao FUTURO 

a longo prazo, para que a informação flua de 

onde é gerada até onde precisa ser 

consumida

Longo caminho e muito a se definir

NÃO

Devemos parar tudo que 

está sendo feito?  NÃO



Quais os atores?

FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

ACADEMIA DE GINÁSTICA

POLÍCIA MILITAR

JUSTIÇA

DETRAN - DPVAT

EMPRESAS PRIVADAS



Quais as informações a serem trocadas?

QUANDO O INDIVIDUO INICIA A PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO EM 

SAÚDE?



Quais as informações a serem trocadas?

ATENÇÃO PRIMÁRIA



Quais as informações a serem trocadas?

MUSICOTERAPIA



Quais as informações a serem trocadas?

MEDICINA VETERINÁRIA



Outros atores 

• População

Cada indivíduo é “dono” do 

seu prontuário

• Ensino

Ajustes em cursos da 

saúde (terminologias, …)

• Pesquisa / Inovação



CGIS (UFG)

• Iniciou com escopo restrito à UFG

“Só aumentaria o tamanho da ilha”

• Estudou a situação corrente da informação em saúde

(parceria com a SMS-Goiânia)

• Trabalha em proposta de visão de futuro

Como desejamos Goiás da ótica da informação em saúde?

• Principal fonte de definições

profissionais de saúde



CGIS - Ações de capacitação

• Interna

Três especialistas em Informática em Saúde

Capacitação em openEHR e HL7 (Portaria 2073)

• Externa
Especialização em Informática em Saúde (SES)

Simpósio Goiano de Informação em Saúde 2013

Congresso Brasileiro de Informação em Saúde 2016




