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Papel da SBIS na Educação

Uma sociedade científica tem a missão 
educacional como uma das mais importantes, 
principalmente em um campo novo e que tem 
um ritmo acelerado de inovação

Focos importantes dessa missão: definir e 
certificar habilidades, conhecimentos e 
currículos mínimos; promover meios e ações 
para complementar a educação formal.



 

Focos de Ensino/Aprendizado

Reforço e complementação do ensino de graduação 
e pós-graduação
Cursos de extensão e treinamento prático
Educação continuada (“life-long learner”): 
atualização, reciclagem voluntária e para 
recertificação 
Aprendizado prático (resolução de problemas), 
discussão de casos
Auto-didatismo, formação em serviço



 

O Que É Educação Continuada

É o conjunto das atividades educacionais que servem 
para manter, desenvolver ou aumentar o 
conhecimento, as habilidades e o desempenho e 
relacionamento que um profissional usa para prover 
serviços para o público ou para a profissão.

Accreditation Council for Continued Medical Education



 

Benefícios da
Educação a Distância

Independência geográfica

 Independência temporal

 Boa relação custo-benefício

 Aprendiz dirige o seu aprendizado

 Comunicação aumentada

 Qualquer um pode se beneficiar

 Material mais estimulante

 Caminhos inovadores



 

Diretoria de Educação e
 Capacitação Profissional

• Tem por objetivo geral coordenar e fomentar as ações 
referentes à promoção e melhoria da qualidade da 
educação em tecnologias de informação e 
comunicação em saúde (TICs) em todos os níveis 

• Valorizar o acesso continuado à educação e 
treinamento através da regulamentação e concessão 
do Título de Especialista em Informática em Saúde



 

Programas Planejados (1)
• Normatizar currículos mínimos para cursos

• Programa de Aperfeiçoamento Profissional (PAP), e Certificado de 
Atualização Profissional (CAP); 

• Cadastro de centros de excelência de educação 

• Título de Especialista em Informática em Saúde, mediante exames e 
provas de titulação e revalidação periodica através do Programa 
PAP/CAP; 

• Cadastro público de especialistas titulados

• Biblioteca digital on-line

• Recursos on-line para apoio virtual ao ensino e aprendizado 
(sistema de gestão de conteúdo, webconferência, sala de 
videoconferência na sede, etc.)

• Plataformas Web 2.0 para formação de redes sociais, comunidades virtuais 
e construção colaborativa do conhecimento



 

Programas Planejados (2)

• Desenvolver relacionamento de cooperação com os departamentos 
educacionais de outras entidades congêneres

• Dar assessoria às empresas e instituições educacionais interessadas 
em implantar cursos de formação e capacitação em informática em 
saúde; 

• Desenvolver cursos próprios, presenciais e a distância

• Registrar, gravar e documentar cursos, disponibilizando esse 
conteúdo em forma impressa ou eletrônica; 

• Desenvolver e adotar critérios para apoio a congressos, cursos e 
outros eventos educacionais e científicos oferecidos por terceiros;

• Estabelecer parcerias com outras empresas, sociedades e entidades 
educacionais, com o objetivo de montar um acervo permanente de 
cursos na área, reconhecidos e credenciados



 

PAP/CAP
• Para obter o CAP, o participante deve acumular 

100 pontos emcinco anos, com um máximo de 40 pontos por ano. 

• A Diretoria de Educação mantem uma Tabela de Equivalência de Pontos, 
onde são listadas as atividades que contam pontos e sua sistemática.

• Somente poderão valer pontos as atividades educacionais registradas e 
credenciadas pela Comissão de Educação da SBIS, no Cadastro de 
Atividades de Educação Continuada. 

• As atividades próprias da SBIS terão registro automático; ao passo que as 
atividades propostas por terceiros deverão passar pela aprovação da 
Comissão antes de poderem conceder créditos válidos. 

• A SBIS proporcionará aos seus associados um mínimo de 40 créditos a 
cada ano, sendo 20 deles podendo ser referentes a atividades de caráter 
regional ou estadual, e no mínimo 10 créditos anuais a distância 



 

Outros Recursos

• Cadastramento de usuários do sistema de 
educação da SBIS

• Sugestões de novos cursos e eventos 
educacionais

• Solicitação de credenciamento de cursos

• Solicitação de hospedagem de cursos



 



 



 

Título de Especialista em 
Informática em Saúde

• Definição das capacidades, habilidades e conhecimentos 
aceitáveis para um especialista em Informática em Saúde 

• Instituição e normatização de um título formal de 
Especialista em Informática em Saúde pela SBIS 

• Estabelecimento de um sistema de exame e avaliação de 
candidatos, com a finalidade de concessão de um título de 
Especialista, e de revalidação periódica obrigatória do 
mesmo 

• Desenvolvimento de ações junto à sociedade em geral, 
governos e empresas, para valorização e reconhecimento do 
título de Especialista



 

Certificação Internacional

• Adoção, tradução e adaptação do modelo de 
certificação CPHIMS da Health Information 
Management Systems Society (HIMSS)

• Exame padronizado
• Conteúdo abrangente
• Altíssimo nível de exigência
• Certificado com validade internacional (EUA, 

Canadá e vários outros países)



 



 

Fases da Obtenção do Título

• Fase 1: Avaliação de curriculum vitae mediante 
tabela de pontos por uma Banca de 
Examinadores constituída de três especialistas 
indicados pela Comissão de Título de 
Especialista. 

• Fase 2: Prova escrita de conhecimentos
• Fase 3: Entrevista opcional com a banca de 

examinadores, que poderá ajustar a nota final.
• Fase Especial (2 anos): reconhecimento de 

experiência de 10 anos na área (apenas fase 1)



 

Comissão de Título 
de Especialista

• Representante da Diretoria da SBIS 

• Diretor de Educação da SBIS 

• Representante de um curso de graduação 

• Representante de um curso de pós-graduação stricto-
sensu 

• Representante de um curso de pós-graduação lato-sensu 

• Representante do setor produtivo (empregadores) 

• Secretario executivo, indicado pela diretoria 



 

Projeto de Fomento
 da Participação Estudantil

• Oferta de anuidade gratuita por um ano para 
estudantes de graduação interessados em 
informática em saúde

• Inscrição gratuita em vários cursos próprios da 
SBIS, desconto estudantil de 20% ou mais em 
outros cursos

• Projeto inicial com o Curso de Graduação em 
Informática Biomédica da USP Ribeirão Preto



 

Projeto SBIS 2.0

• Criação coletiva e 
compartilhamento do 
conhecimento

• Participação em redes sociais

• Wiki Enciclopédia Colaborativa 
de Informática em Saúde

• Biblioteca Virtual

• Auditório Virtual



 

A SBIS na WWW



 

Publicações SBIS

• Journal of Health 
Informatics

• SBIS News
• Atas de Congressos
• Yearbook of Medical 

Informatics IMIA
• Manuais Técnicos
• e-Books



 



 

Boletim Eletrônico SBIS News



 

Anuário SBIS News



 

Manuais Técnicos



 



 

Enciclopédia Colaborativa de 
Informática em Saúde

• Utiliza a ferramenta MediaWiki, a mesma 
usada na Wikipédia

• Editores registrados podem criar e editar 
qualquer contribuição

• Crescimento e evolução contínuos
• Copyright, conteúdo para uso livre
• Recurso educacional
• Para sócios apenas



 

Congresso Virtual SBIS 2.0

• Disponibilização do ambiente de 
webconferência para quem desejar transmitir 
palestras, apresentações, seminários, e outros 
eventos, gratuitamente para os sócios

• Programação livre das terças às sextas das 
18:00h às 19:30h, e aos sábados, das 9:00h às 
10:30h e das 16:00h às 17:30h

• Formulário de inscrição



 



 



 



 

Inscrição On-Line em Cursos



 

Exemplo de Curso a Distância



 

Exemplo de Aula a Distância



 

Video Aula Gravada



 

Avaliação do Aprendizado



 

Cursos On-Line da SBIS

• Introdução à Informática em Saúde

• Atualização Continuada em Informática em Saúde

• Apoio a cursos presenciais: Certificação de Software 
SBIS/CFM

• Curso de Certificação de Software a distância

• Ciclos de Seminários de TI em Saúde

• Transmissão pela Internet e gravação de reuniões 
científicas da SBIS e cursos de congressos

• Hospedagem de cursos de parceiros



 

Biblioteca Virtual



 

Biblioteca Virtual



 

O Auditório Virtual



 

Auditório Virtual



 

Recursos da Webconferência
• Transmissão da imagem de vídeo e áudio do professor

• Transmissão de slides em PowerPoint

• Compartilhamento de documentos em PDF

• Compartilhamento de URL (endereços na Web), com navegação em 
tempo real

• Quadro branco compartilhado, com ferramentas de desenho e 
anotação

• Interação com os participantes em tempo real, por chat de texto, voz 
(VoIP) e vídeoconferência (até 3 participantes simultaneamente)

• Gravação da apresentação, com voz e slides

• Enquete de avaliação da qualidade da apresentação

• Até 50 pontos de assistência remotos



 

Calendário de Eventos

• Usuários podem reservar 
eventos

• Disponível na página inicial



 

Aplicações da Webconferência

• Difusão de vídeo e/ou áudio (“multicasting” IP pela 
Internet em banda larga)

• Apresentações em tempo real com interatividade 
com a audiência remota
– Palestras, apresentação de produtos, etc.

– Congressos, seminários e outros eventos

– Cursos

• Reuniões administrativas, de comissões, etc.



 

Recursos Necessários

• Computador 
comum

• Navegador Web

• Fones de ouvido e 
microfone

• Webcam (opcional)

• Acesso à Internet 
(mínimo 512 Kbps)



 

SBIS Net: Rede de Regionais

• Porto Alegre
• Florianópolis
• São Paulo
• Campinas
• Ribeirão Preto
• Rio de Janeiro
• Espírito Santo
• Belo Horizonte
• Brasília
• Recife
• Fortaleza
• Porto Velho

Idéia: formação de uma rede de salas de recepção de cursos 
por teleconferência, para incentivar a participação e 
associação de novos membros, principalmente estudantes



 

Sala de Videoconferência



 

Chamada de Colaboradores
• Coordenadores para as redes sociais Orkut, LinkedIn, 

Facebook, Plaxo, Twitter

• Editor-Chefe para a Videoteca YouTube

• Editores para Wiki Enciclopédia Colaborativa de 
Informática em Saúde

• Coordenador para o Auditório Virtual

• Bibliotecário-Chefe para a Biblioteca Virtual

• Palestrantes para o Auditório Virtual

• Professores para cursos on-line

• Coordenador para a Sala de Videoconferência



 

CBIS 2010 – 18-22 Outubro

http://www.sbis.org.br/cbis2010



 

Dados de contato

• Renato M.E. Sabbatini
• Instituto Edumed para Educação em Medicina 

e Saúde - R. Dona Anita Mayer, 85 – Campinas, 
SP 13020-350

• Tel. (19) 3295-8191
Cel. (19) 9126-9684

• Email: sabbatini@edumed.org.br
• Site: http://renato.sabbatini.com
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