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A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 Perfil do “novo paciente”, mais atento e preocupado com a manutenção de sua 
saúde, que passa a exigir maior conhecimento dos profissionais que o atendem; 

  Falta de tempo para atualização permanente por parte dos profissionais  da 
saúde, devido ao excesso de trabalho e a precariedade das instituições de saúde 
e dos rendimentos; 

  Cobrança de uma adequada documentação de dados, proveniente tanto dos 
pacientes quanto das instituições de saúde, aumento progressivo das auditorias 
e preocupação com a acreditação hospitalar da ONA. 

 



ePATIENT 

 Os Pacientes digitais aqueles indivíduos que estão incorporando tecnologias 

digitais ao seu dia a dia para assumirem uma participação maior nas decisões 

sobre sua saúde (...) Os ePatients se comunicam cada vez mais com seus 

médicos (email, chats, etc) trocando informações e criando uma rede de 

conhecimento positiva para ambos os lados. (HUMMEL, 2008, p.28) 

 

 

 

 

 



ePATIENT PORTADORES DE DOENÇAS 
CRÔNICAS 

 75% dos ePatients com doenças crônicas revelaram que as informações que eles 
encontraram em suas buscas na web afetaram suas decisões relativas ao 
tratamento de sua enfermidade; 

 69% disseram que as informações na web os levaram a fazer novas perguntas 
aos médicos ou buscar uma segunda opinião com outro especialista; 

 57% deles disseram que as informações na web mudaram o modo como eles 
lidam com sua condição crônica ou como administram a dor; 

 56% se manifestaram dizendo que as informações on-line mudaram o modo 
como eles pensam sua dieta, seus exercícios ou estresse gerado por sua 
condição. (PEW INTERNET & AMERICAN LIFE, 2006 apud HUMMEL, 2008, 
p.31) 

 

 

 



ePATIENT PORTADORES DE DOENÇAS 
CRÔNICAS – IMPORTÂNCIA DA WEB 

 71% disseram que se sentem mais seguros e confiantes com relação a sua 
cronicidade; 

 59% relataram que se sentiram muito mais aliviados ou confortados pelas 
informações que encontraram na web; 

 56% mostraram que estavam muito mais interessados e confiantes em continuar 
a utilizar a web como fonte de informações para seus problemas crônicos; 

 55% disseram que estavam ávidos (essa foi a palavra usada por eles) em 
compartilhar com seu médico as suas “descobertas” e seus novos 
conhecimentos. (PEW INTERNET & AMERICAN LIFE, 2006 apud HUMMEL, 
2008, p.31-32) 

 

 

 



“fluxos e estruturações que viabilizam o intercâmbio, a cooperação, as interações, tanto intra 

como intercampos; ao mesmo tempo, nele ficam expostas às segmentações, os conflitos e os 

"buracos estruturais" que esgarçam em pontos cruciais o tecido social da saúde. O intercampo, 

conforme proposto aqui, tem dois princípios de identificação e definição de valor: um, que 

compartilha com os domínios que perpassa e interliga, identificação que nele se realiza com um 

certo grau de abstração e generalização, por vezes como representação (neste caso, a saúde); 

outro, que lhe pertence com caráter primário (neste caso, informação), mas à custa de ser 

formal, relacional e operatório, de tal forma que lhe seja possível perpassar, de modo 

permanente ainda que provisório e incompleto, todas as fronteiras de interseção que lhe 

coloque aquele outro princípio de identificação” (MORAES; GOMEZ, 2007, p.560) 

A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM INTERCAMPO DE INFORMAÇÃO 

E INFORMÁTICA EM SAÚDE VISA CONSTITUIR... 



FRAGMENTAÇÃO DOS SIS DO SUS 



INTERCAMPO DE INFORMAÇÃO E 
INFORMÁTICA EM SAÚDE 



INTERCAMPO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA 
EM SAÚDE – ESPAÇOS ENVOLVIDOS 



FLUXO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2008. 



O PRONTUÁRIO DO PACIENTE - DEFINIÇÃO 

 

 

Resolução CFM 1.638/2002 – Define Prontuário Médico e torna 

obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas 

instituições de saúde. 

 

“o documento único constituído de um conjunto de informações, 
sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 
acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a 
ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 
comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 
continuidade da assistência prestada ao indivíduo”. 



O PRONTUÁRIO DO PACIENTE - ESTRUTURA 

 

 

Resolução CFM 1.638/2002 
 
Identificação do paciente 
 

nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano com quatro dígitos), sexo, 
nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o estado de nascimento), 
endereço completo (nome da via pública, número, complemento, bairro/distrito, 
município, estado e CEP);  
 

Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos 
resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado;  
 
Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos 
aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, 
assinados eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico. 



O PRONTUÁRIO DO PACIENTE - FUNÇÕES 

Apoiar o processo de atenção à saúde, servindo de fonte de 
informação clínica e administrativa para a tomada de decisão e meio de 
comunicação compartilhado entre todos os profissionais; 

 
Ser o registro legal das ações médicas, de enfermagem e de outros 
profissionais; 

 
Apoiar a pesquisa (estudos clínicos, epidemiológicos, avaliação da 
qualidade); 

 
Promover o ensino e gerenciamento dos serviços, fornecendo dados 
para cobranças e reembolso, autorização dos seguros, suporte a aspectos 
organizacionais e gerenciamento do custo. 



VANTAGENS DO PRONTUÁRIO DO 
PACIENTE – SUPORTE PAPEL 

 

 

Facilidade no manuseio; 
 
Conteúdo livre; 
 
Maior liberdade na forma de escrever; 
 
Facilidade para serem transportados, quando existe pequena quantidade de 
impressos; 
 
Não exige treinamento especial; 
 
Nunca ‘sai do ar”; 
 
É amigável para a maioria das pessoas, principalmente aquelas contrárias às 
inovações tecnológicas. 



O PRONTUÁRIO DO PACIENTE – RESOLUÇÃO 
CFM 1.821/2007 

 Aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para 
a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação 
do papel e a troca de informação identificada em saúde. 

 

MUDANÇAS ADVINDAS DA NOVA RESOLUÇÃO 

 Aprova o novo Manual de Requisitos, legitima o processo de Certificação SBIS-CFM; 

 Autoriza a digitalização dos prontuários dos pacientes, com eliminação do papel, desde que o 
os sistemas informatizados para a guarda e manuseio de prontuários de pacientes atendam 
integralmente aos requisitos do “Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)”; 

 Autoriza o uso de sistemas de informação, com eliminação do papel 

 Prevê o CRM Digital (padrão ICP Brasil). 



MAS, O QUE É O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE (PEP)? 

 

 Prontuário eletrônico é um registro on-line do paciente, que pode ser compartilhado 
por vários usuários dentro do hospital. Consiste em um conjunto de documentos 
pertencentes a um paciente, cuja principal finalidade é facilitar a assistência médica, 
documentando a história dos exames, diagnóstico e tratamento dispensado ao 
paciente. (POSSARI, 2010, p.35)  

 

 “Um registro eletrônico que reside em um sistema especificamente projetado para 
apoiar os usuários, fornecendo acesso um completo conjunto de dados corretos, 
alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recurso, como links para bases de 
conhecimento médico” (IOM, s.d, apud POSSARI, 2010, p.35) 



PROPOSTA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
DO PACIENTE (PEP) 

 A proposta básica do Prontuário Eletrônico do Paciente é unir todos os 
diferentes tipos de informações produzidas em variados formatos, em 
épocas diferentes, feitos por diferentes profissionais da equipe de 
saúde em distintos locais. Em resumo, é uma estrutura eletrônica para 
manutenção de informações sobre o estado de saúde e o cuidado 
recebido por um indivíduo durante todo seu tempo de vida. 
(POSSARI, 2010, p.36). 



VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE (PEP) 

 Texto legível; 

 Completude de informações; 

 Possibilidade de incorporar sistemas automatizados de alerta e apoio à decisão; 

 Acesso remoto e simultâneo; 

 Para pesquisa, os dados não precisam ser transcritos; 

 Tendências são facilmente detectadas; 

 Possibilidade de armazenamento de imagens; 

 Redução do volume de dados digitados; 



VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE (PEP) 

 Melhor acesso e velocidade de localização das informações; 

 Eliminação de dados redundantes e de pedidos de exames em duplicidade; 

 Permite visão múltipla dos dados (sumarização); 

 Verificação automática dos dados (correção ortográfica); 

 Apoio automático à decisão; 

 Economia de tempo, localizando os dados rapidamente; 

 Minimiza a falta de atenção aos detalhes; 

 Permite a busca coletiva, análises estatísticas e pesquisas; 

 Recuperação das informações; 

 



VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE (PEP) 

 Forma padronizada de catalogação da informação; 

 Armazenamento confiável, em meio mais resistente à ação do tempo; 

 Permite ao médico rever e editar os prontuários de seus pacientes a partir de qualquer 
lugar do mundo; 

 Auditorias podem ser feitas para identificar acessos não autorizados; 

 O usuário pode usufruir as formas diferentes de apresentação dos dados, visualizando 
em ordem cronológica crescente ou não, orientado ao problema e orientado à fonte; 

 Integração com outro sistema de informação; 

 

 



VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE (PEP) 

 Dados fisiológicos podem ser automaticamente capturados dos monitores, 
equipamentos de imagens e resultados laboratoriais, evitando erros de transcrição; 

 Os programas podem verificar continuamente consistência e erros de dados, 
emitindo alertas e avisos aos profissionais; 

 Os dados processados podem ser apresentados ao usuário em diferentes formatos: 
voz, imagem, gráfico, impresso, e-mail, alarmes e outros; 

 Segurança dos dados; 

 Flexibilidade de layout; 

 Captura automática de dados, assistência à pesquisa, dados atualizados. 

    

 (POSSARI, 2010, p.40). 

  

 



DESVANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
DO PACIENTE (PEP) 

 Investimento em hardware, software e treinamento; 

 Resistência por parte dos usuários; 

 Sabotagens; 

 Falhas de hardware e software – quedas (inoperância) do sistema; 

 Constante manutenção, atualização e preservação de integridade dos dados, o que 
requer diferentes abordagens organizacionais e investimentos; 

 Privacidade dos dados no meio eletrônico; 

 Investimento em segurança; 

 Relação médico-paciente frente ao computador; 

 Demora para ver os resultados no investimento.    

 (POSSARI, 2010). 

  

 



O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE (PEP) – ASPECTOS ÉTICOS 

 Relação Médico – Paciente; 

 Como garantir os níveis mínimos de qualidade do sistema de 
teleassistência? 

 Qual a melhor forma de garantir a confidencialidade e a segurança 
dos dados enviados e das recomendações recebidas? 

 Como garantir a confiabilidade das informações fornecidas tanto pelo 
médico quanto pelo paciente? 

 Como se criar um padrão de qualidade internacional capaz de 
atender os interesses dos pacientes e dos médicos do mundo inteiro?  

 



O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE 
(PEP) – OS PERIGOS DA INTERNET 

 Privacidade dos pacientes; 

 Segurança das informações armazenadas; 

 Preservação da confiabilidade dos dados médicos. 
 
 



O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE  (PEP) – COMO PROTEGER? 

 

 

Promoção de programas permanentes de formação e avaliação do uso do Prontuário 
Eletrônico do Paciente; 

 Elaboração de normas capazes de serem usadas como instrumento na formação de 
médicos e de outros profissionais da saúde que lidam diretamente com o Prontuário 
Eletrônicos do Paciente; 

 Que se aumente o rigor no que se refere ao controle e punição dos crimes virtuais; 

Que se utilizem senhas criptografadas, certificados digitais, etc., quando do acesso às 
informações disponibilizadas nos serviços via Internet; 

 Que haja controle da Certificação SBIS-CFM e da Identificação dos profissionais, CRM, 
COREN Digital, bem como a identificação dos demais profissionais das Equipes de Saúde; 

 Que se invista em pesquisa, ensino e desenvolvimento de inovações tecnológicas na área 
da segurança eletrônica. 



O PRONTUÁRIO DO PACIENTE – A 
SEGURANÇA 

Seja no suporte tradicional em papel, seja no 
suporte tecnológico digital, as informações 
sobre a saúde do paciente são essenciais para 
garantir uma melhor assistência e prestação de 
cuidado. O compromisso de todos os 
profissionais é o de manter os registros do 
prontuário sempre legíveis, atualizados, claros, 
precisos e seguros. 



EXEMPLO DE HOSPITAL PAPERLESS  

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO PAULO 

PESQUISA/TRABALHOS LARISSA/Olhar Digital - Conheça o primeiro hospital público brasileiro 100% digital.mp4


TELEMEDICINA E TELESSAÚDE 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - CONCEITOS 

 

 “Telemedicina compreende a oferta de serviços ligados aos 

cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator 

crítico; tais serviços são prestados por profissionais da área da 

saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação para 

o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, 

prevenção e tratamento de doenças e a contínua educação de 

prestadores de serviços em saúde, assim como para fins de 

pesquisas e avaliações” (OMS) 



Telessaúde 

 

 “Uso das tecnologias de informação e comunicação para transferir 

informações de dados e serviços clínicos, administrativos e 

educacionais em saúde” Melo & Silva (2006).  

TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - CONCEITOS 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - BENEFÍCIOS 

Facilitação do acesso às informações em saúde; 

 

Possibilidade de compartilhamento das inovações; 

 

Enfretamento das dificuldades para o transporte de pacientes especiais; 

 

Transformação dos processos de marcação de consultas especializadas; 

 

Promoção de educação e requalificação permanentes dos profissionais da área de saúde; 

 

Diminuição dos custos com a saúde dos pacientes e a capacitação dos profissionais.  



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - APLICAÇÕES 

Segunda opinião formativa 

 

Teleassistência 

 

Telediagnóstico 

 

Cursos contextualizados à distância – Objetos virtuais de aprendizagem (OVA) 

 

Palestras virtuais 

 

Comunidades virtuais 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - APLICAÇÕES 

Teleassistência 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - APLICAÇÕES 

Telediagnóstico por Imagem – Síncrona e Assíncrona 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - APLICAÇÕES 

Teleconsulta – Síncrona e Assíncrona 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - APLICAÇÕES 

Teleconferências, Palestras Virtuais e Teleducação 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - PERSPECTIVAS 

 Repasse de conteúdos didáticos-pedagógicos de centros mais desenvolvidos 

para os menos desenvolvidos; 

   Simulação de atos médicos; 

   Publicização e o uso rotineiro de prontuários eletrônicos; 

   Cadastro de pacientes crônicos e/ou com necessidades especiais 

(telecuidado e telemonitoramento); 

   Formação de bancos de dados com amplitude universal para o 

desenvolvimento de pesquisas; 

   Redução de custos em saúde; 

   Ruptura de barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas; 

   Telemonitoramento de serviços e pacientes; 

   Integração entre profissionais de saúde e comunidade, além de tantas 

outras. (MELO & SILVA, p. 28)   



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - DIFICULDADES 

Introduzir um novo instrumento e inserir mudanças nas    práticas 

assistenciais; 

 

Rotinizar a teleconsultoria no processo de trabalho dos profissionais; 

 

Absorção do uso da tecnologia se dá de forma lenta, necessitando   de 

treinamentos contínuos; 

 

Dificuldades de planejamento dos gestores das unidades básicas  nas 

atividades de agenda, cronograma, divulgação interna   das atividades do 

Telessaúde. 



TELEMEDICINA E TELESSAÚDE - DIFICULDADES 

Sensibilização e adesão dos gestores; 

 

Mapear a implantação da ESFs nos municípios; 

 

Disponibilizar conectividade na UBS/ESF; 

 

Definir temas prioritários na Atenção Básica; 

 

Disponibilizar infraestrutura para a instalação dos núcleos e 

dos pontos remotos; 

 

Formar recursos humanos na temática (coordenadores, 

gerentes de projetos, especialistas, profissionais de saúde, 

profissionais de informática e apoio administrativo). 



A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD 



A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD 

Decreto No 5.622. de 19 de dezembro de 2005. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

        Art. 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância 

como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 



CARACTERÍSTICAS DA EAD 

Distância Física; 

 

Estudo individualizado e independente; 

 

Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 

Comunicação bidirecional com possibilidades de evolução 

para comunicação multidirecional. 

 



DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

§ 1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos 
presenciais para: 

 

I - avaliações de estudantes; 

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 
pertinente; e 

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.622-2005?OpenDocument


EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO BRASIL 



VANTAGENS DA EAD  

Autonomia do aluno; 
 
Acesso facilitado ao aluno; 
 
Flexibilidade de espaço e tempo; 
 
Abrangência e alcance; 
 
Redução de custos; 
 
Agilidade; 
 
Interatividade; 
 
Menor interferência na rotina do trabalho. 



DESVANTAGENS  E DESAFIOS DA EAD  



DESVANTAGENS  E DESAFIOS DA EAD  

Evasão; 
 
Ausência de intimidade com o método; 
 
Resistência ao uso da tecnologia; 
 
Custo de implantação; 
 
Impessoalidade; 
 
Monitoramento dos participantes. 
 



EAD - IMPLANTAÇÃO 

Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 

Material didático de qualidade; 

 

Metodologia de ensino apropriada; 

 

BIBLIOTECAS DE QUALIDADE; 

 

Participantes do processo. 



EXEMPLOS DE AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 

Fonte: Oliveira, 2012. 



EXEMPLOS DE AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 

Adobe Connect 



EXEMPLOS DE OBJETOS VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 



EXEMPLOS DE OBJETOS VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 



A UNA-SUS 



A UNA-SUS 

O Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS foi criado com a finalidade de 
atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde 
- SUS, por meio do desenvolvimento da modalidade de educação a distância na área da saúde. 
 
A Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com estados, 
municípios, instituições públicas de ensino superior e organismos internacionais para oferta de cursos de pós-
graduação e de extensão universitária. Com foco na qualidade didático-pedagógica, a UNA-SUS tem como 
finalidade atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde – SUS, por meio de cursos a distância, utilizando a internet como veículo de atualização 
profissional ao longo da vida. 
 
Médicos, odontólogos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, gestores, entre outros trabalhadores do 
SUS, agora poderão ter acesso a cursos em diversos níveis de capacitação acadêmica de forma prática e 
acessível – de casa, do trabalho, da lan-house. Pelo correio, televisão, computador ou celular. 
A UNA-SUS democratiza o acesso ao conhecimento, levando educação por meio de cursos desenvolvidos 
pelas melhores universidades do País.  
 



A UNA-SUS - Plataforma Arouca 
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PORTAL SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 



DEFINIÇÕES DE SAÚDE BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 

(PERES; PERES, 2012, p.12) 



(CENTRO COCHRANE DO BRASIL, 2012) 

Definições de Saúde Baseada em Evidências 

A Saúde Baseada em Evidências é uma abordagem que utiliza as ferramentas da 

Epidemiologia Clínica; da Estatística; da Metodologia Científica; e da Informática 

para trabalhar a pesquisa; o conhecimento; e a atuação em Saúde, com o objetivo de 

oferecer a melhor informação disponível para a tomada de decisão nesse campo. 

  

A prática da Medicina Baseada em Evidências busca promover a integração da 

experiência clínica às melhores evidências disponíveis, considerando a segurança 

nas intervenções e a ética na totalidade das ações.  

Saúde Baseada em Evidências é a arte de avaliar e reduzir a incerteza na tomada 

de decisão em Saúde.  

 



O PORTAL SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 Iniciativa 

 

Criado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), o Portal Saúde Baseada em Evidências 
reitera o compromisso do governo brasileiro de aprimorar o exercício dos 
trabalhadores da saúde democratizando as condições de acesso, nas suas áreas de 
atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados na perspectiva de melhor 
atender à população.  

 

 Objetivo 

 

Fornecer acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e 
sistematicamente revisadas. As informações, providas de evidências científicas, são 
utilizadas para apoiar a prática clínica, como também a tomada de decisão para a 
gestão em saúde e qualificação do cuidado, auxiliando assim os profissionais da 
saúde.  

 



PRINCIPAIS BASES 



PRINCIPAIS BASES 



PRINCIPAIS BASES 



COMO SE CADASTRAR E ACESSAR 



REDES SOCIAIS 

 



REDES SOCIAIS 

 

“pensar a informação em saúde conjugando-a no âmbito da Internet 

e das redes sociais é assumir uma perspectiva interdisciplinar, no 

que tange às práticas relacionais e às novas metodologias que 

demandam esses espaços interativos” 

(Araújo, Silva e Mota, 2013) 



APLICATIVOS MÓVEIS -SMARTPHONES 

 



APLICATIVOS MÓVEIS -SMARTPHONES 

 

(BONOME et al, 2012.) 



APLICATIVOS MÓVEIS -SMARTPHONES 

 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/11/aplicativos-de-celular-permitem-realizacao-de-

exames-distancia.html  

Reprodção / Withings.com 

Monitor de pressão arterial que conecta ao iPhone e ao iPad 
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EXERCÍCIO EM GRUPO REDES SOCIAIS 

 ACESSE A FANPAGE DE UM HOSPITAL OU OUTRO TIPO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE E 

IDENTIFIQUE: 

 

Atualização; 

 

Número de Curtidas; 

 

Números de Seguidores; 

 

Número de seguidos (seguindo); 

 

Avaliações dos Usuários. 

 

 AVALIE OS 5 ÚLTIMOS POST 

 

Pertinência das informações disponibilizadas 

Número de Curtidas 

Número de Comentários  



EXERCÍCIO EM GRUPO – APLICATIVOS MÓVEIS 

 

Baixe um aplicativo móvel em saúde (gratuito) e verifique: 

 

Informações Disponibilizadas; 

 

Número de Avaliações; 

 

Interface. 

 

 



CONEXÕES – PRA QUÊ SABER SOBRE ISSO? 

 Contribuir com o processo de formação dos discentes da área da 

saúde; 

 Contribuir com a educação continuada e permanente dos profissionais 

da área da saúde; 

 Vislumbrar novos campos de atuação para o bibliotecário; 

 Se identificar como ePatient e provedor de informações aos ePatients. 



À GUISA DE FINALIZAÇÃO...  

São as informações acessadas e utilizadas que irão balizar a 
realização ou não dos procedimentos de segurança exigidos à 
uma práxis ética, adequada, condizente e comprometida com a 
assistência de qualidade ao paciente, razão maior de toda e 
qualquer atividade profissional em saúde.  
 
Neste cenário, o Bibliotecário é peça chave para a organização 
da informação e disseminação do conhecimento produzido. 



À TODOS, PELA PACIÊNCIA E AUDIÊNCIA,  MEU...  

Contato: rosemota@yahoo.com.br 

Muito Obrigada! 
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