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Linha de  

Pesquisa: 

Linha de Pesquisa nº 2: Gestão e análise de tecnologias, indicadores, pro-
gramas, serviços e avaliação de impactos em saúde 

Núcleo/ Grupo 
de pesquisa 

Vinculado: 

Saúde 360º http://saude360.unifesp.br  

Carga horária: 60 horas (20h em encontro presencial e 40h de trabalho a distância) 

Créditos: 4 créditos 

Público alvo: Alunos regularmente matriculados e em período probatório. 

Periodicidade: Semestral 

Vagas: 6 

Período: 13 de agosto a 3 de dezembro de 2019, às terças 

Horário: das 10h às 12h 

Local: Sala de reunião, Depto de Informática em Saúde EPM, campus São Paulo. 
Rua Botucatu 862 – Edifício Leal Prado – Térreo. 

Inscrições: Envio de e-mail para ivanpisa@gmail.com incluindo: 
Título do e-mail: Inscrição Saúde Digital 2019 - <seu nome> 
No corpo: 
- Nome completo 
- Programa de pós-graduação no qual está matriculado ou em probatório 
- Mês e ano de matrícula, e número da matrícula 
- Nome do orientador e coorientadores 
- Título do projeto de pesquisa 
- Se é mestrado ou doutorado 
- Justificativa para realizar essa disciplina 
- Se pretende participar dos encontros presencialmente ou via webconf 
 
E-mail deve ser enviado até 5 de agosto de 2019, às 14h. A aceite de parti-
cipação será enviado aos selecionados até 6 de agosto, às 14h. 

http://saude360.unifesp.br/
mailto:ivanpisa@gmail.com
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Pré-requisitos: Ter noções de informática em saúde, de sistemas de saúde, das tecnolo-
gias de informação e comunicação em saúde, de telemedicina e telessa-
úde. Ter experiência prévia com revisão sistemática da literatura. Ter habili-
dade com leitura de artigos em português e em inglês. 

Objetivo: Promover uma visão crítica sobre a saúde digital no Brasil.  
O curso tem como objetivos específicos promover conceitos, métodos, téc-
nicas e práticas relacionadas à saúde digital, ou e-Saúde, incluindo temas 
de telemedicina, telessaúde, aplicativos móveis, sistemas do SUS, políticas 
e legislação, infraestrutura, modelos de governança e opinião do consumi-
dor em saúde. Serão abordados elaboração de projetos e métodos de avali-
ação. 

Ementa: Apresentar uma visão de saúde digital até 2020 e descrever mecanismos 
contributivos para a consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde 
(PNS) e do SUS. Os blocos construtores são agrupados em quatro pilares: 
governança e recursos organizacionais; padrões e interoperabilidade; infra-
estrutura e recursos humanos. Serão apresentadas ações estratégicas para 
cada pilar de e-Saúde e os resultados esperados, com o intuito de fortalecer 
a construção de processos e práticas de e-saúde nas três esferas do SUS. 
Serão apresentadas a Estratégia de e-saúde para o Brasil, do Ministério da 
Saúde, e o Toolkit da estratégia de e-Saúde da Organização Mundial de 
Saúde. Serão elaborados projetos em saúde digital como meio de estudo 
de métodos de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) adequados. Os 
blocos construtores são agrupados em quatro pilares: governança e recur-
sos organizacionais; padrões e interoperabilidade; infraestrutura e recursos 
humanos. 

Conteúdo  

Programático: 

1ª parte: 

13/08 – Conceitos, métodos, técnicas e práticas relacionadas à saúde digi-
tal, ou e-Saúde. 

20/08 – Discussão de temas de telemedicina, telessaúde, aplicativos mó-
veis, sistemas do SUS, políticas e legislação, infraestrutura, modelos de go-
vernança e opinião do consumidor em saúde. 

27/08 – Apresentação da Estratégia de e-saúde para o Brasil do Ministério 
da Saúde. 

10/09 – Apresentação do Pacote de ferramentas da estratégia nacional de 
e-saúde da Organização Mundial da Saúde. 

17/09 – Apresentação dos resultados (manuscrito) e concepção dos proje-
tos. 

 

2ª parte: 

05/11 – Conceitos, métodos, técnicas e práticas relacionadas à saúde digi-
tal, ou e-Saúde. 

12/11 – Elaboração de projetos. 

19/11 – Aplicação de ATS em saúde digital. 

26/11 – Aplicação de ATS em saúde digital. 

03/12 – Apresentação dos projetos (manuscrito). 



Módulo Saúde Digital 
Disciplina Tópicos I em Gestão e Informática em Saúde Edição 2019 - GIS-OP-6 

  
Programa de Pós-Graduação em Gestão e Informática em Saúde, Escola Paulista de Medicina  

Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

 

Estratégias de 
Ensino: 

Discussão de grupo, Elaboração de relatório, Estudo dirigido, Situação 
Problemática – PBL, Elaboração de projeto. 

Estratégias de 
Avaliação: 

Avaliação de manuscrito; 

Avaliação de um projeto de aplicação. 

Bibliografia: Ministério da Saúde (MS). Comitê Gestor da Estratégia e-Saúde. Estratégia 
de e-saúde para o Brasil, do Ministério da Saúde. 2017. 
Organização Mundial da Saúde (OMS), União Internacional das Telecomu-
nicações (UIT). Pacote de ferramentas da estratégia nacional de eSaúde. 
2012. 
Pisa IT. Estudos em descoberta de conhecimento e mineração de dados 
em saúde. Tese de livre docência – Disciplina de Informática em Saúde 
UNIFESP. Dez 2013. 

Documento disponível em https://www.unifesp.br/reitoria/gestaoeinformatica/disciplinas ou dire-
tamente em http://saude360.unifesp.br/curso/2019sd/  

https://www.unifesp.br/reitoria/gestaoeinformatica/disciplinas
http://saude360.unifesp.br/curso/2019sd/

