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Situação atual
 Independentemente de sua origem, uma das 

características mais criticadas dos sistemas de 
informação do SUS é a incapacidade de operar em 
conjunto, uns com os demais;
 A falta de uma resposta nacional às necessidades 

estaduais e municipais relacionadas à questão da 
informação em saúde aprofunda fragmentação dos 
sistemas de informação, por efeito direto da crescente 
demanda nos estados e municípios para o 
desenvolvimento de sistemas próprios.



O uso das tecnologias para o 
enfrentamento da Covid-19

Todos os estados lançaram painéis 
e boletins com dados da Covid-19 
em seus territórios;
Todos os estados realizam ampla 
divulgação da situação 
epidemiológica local;



O uso das tecnologias para o 
enfrentamento da Covid-19

Alguns exemplos



http://www.saude.am.gov.br/painel/fvscovid_mf.php

AMAZONAS: INFORMAÇÕES DO COMITÊ DE CRISE



http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/notificacoes/indigenas

ACRE: MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES INDÍGENAS



https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/

BAHIA: ACOMPANHAMENTO DE LEITOS COVID-19



https://coronavirus.es.gov.br/painel-vacinacao

ESPÍRITO SANTO: PAINEL DE VACINAÇÃO



https://www.go.gov.br/servicos/servico/vacina-goias-precadastro-e-agendamento-para-vacinacao-contra-covid19

GOIÁS: AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO



https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#

RIO DE JANEIRO: AVALIAÇÃO DE RISCO



http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/abastecimento-estoque-de-epis-ses-df/

DISTRITO FEDERAL: ESTOQUE DE EPI



http://integra.saude.to.gov.br/covid19/VigilanciaLaboratorial

TOCANTINS: VIGILÂNCIA LABORATORIAL



https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#

RIO GRANDE DO SUL: PAINEL DE CASOS E ÓBITOS



https://www.saude.ms.gov.br/informacoes-covid-19/boletins-sistema-penitenciario/

MATO GROSSO DO SUL: CASOS E ÓBITOS NO SISTEMA PRISIONAL



http://rededevoluntariado.saude.mg.gov.br/

MINAS GERAIS: REDE DE VONLUNTARIADO



http://www.coronavirus.sc.gov.br/vigia-covid/

SANTA CATARINA: PROJETO VIGIA COVID19



https://www.pge.se.gov.br/decretos/

SERGIPE: NORMATIVAS ESTADUAIS



https://escola.saude.ma.gov.br/

MARANHÃO: CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA 



https://www.tiktok.com/@governosp

SÃO PAULO: COMUNICAÇÃO DIRETA COM O CIDADÃO



https://www.rnfatooufake.com.br/

RIO GRANDE DO NORTE: VERIFICAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS



http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/Saude-Parana-Online

PARANÁ: APLICATIVO SAÚDE PARANÁ ONLINE



https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/paginas/coronavirus-despesas

CEARÁ: TRANSPARÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES





OBJETIVO
Organizar e disponibilizar 

informações estratégicas para 
a gestão estadual do SUS, por 

meio de painéis dinâmicos, 
individualizados por estado



Competências do CIEGES para ciência de dados

matemática 
e estatística

ciências da 
computação

ciências
da saúde

Machine 
Learning

Software 
tradicional

Pesquisa 
tradicional

Ciência de 
Dados

inteligência humana

CONASS | ASTEC
ASSESSORIA TÉCNICA

MAD – Metodologia de Administração de Dados
nomenclatura



https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/

CONASS: PAINEL COVID-19



https://www.conass.org.br/leitos-srag-uti-covid-19-monitoramento-de-habilitacoes/



https://www.conass.org.br/indicadores-de-obitos-por-causas-naturais/



dados informação conhecimento

descoberta decisão impacto

Inteligência 
humana

integrada com a 

inteligência 
computacional



“O SUS não é um 
problema sem solução; 
o SUS é uma solução 

com problemas”
Dr. Eugênio Vilaça Mendes



marcus.carvalho@conass.org.br

Marcus Carvalho
Gerente da assessoria de comunicação do Conass
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