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RESUMO

Introdução: Frente ao cenário atual, a gestão pública tem vivido desafios
quanto a governança dos serviços à tomada de decisão ágil e oportuna,
pautada na evidência cientifica, possibilitando melhoria de qualidade e
promoção de saúde. A gestão da informação em saúde e a inovação em
saúde digital podem ser solução plausível ao desafio. Objetivo: O
Observatório de Saúde Bucal (OSB/UFPE), tem implementado projetos
com o objetivo de analisar/avaliar serviços e programas, gerir informações
e desenvolver ferramentas à melhoria da governança em saúde bucal no
SUS, através da pesquisa, ensino e extensão. Metodologia: O programa
abriga 2 projetos: 1. Gestão da Informação em Saúde Bucal e 2. Saúde
Digital: desenvolvimento de ferramentas eletrônicas baseadas nos
Programas de Melhoria de Acesso e Qualidade (PMAQ) e para Vigilância de
Saúde Bucal nos territórios de saúde. Tem-se, em ambos os projetos,
equipe de trabalho constituída de docentes, discentes, mestrandos da
área de Saúde Coletiva e Informática, bem como, dentistas pesquisadores
(Mestres egressos de pós graduação que permanecem nos
projetos/programa) da rede pública de saúde. Destaca-se convênio com o
Programa de Residência de Odontologia e Saúde Coletiva, tendo
residentes à equipe de trabalho. O OSB/UFPE se estabelece enquanto
rede colaborativa entre academia e serviços públicos de saúde bucal
promovendo a participação dos diversos atores sociais (gestores,
gerentes, profissionais e usuários) tanto em qualificação, empoderamento
quanto na oferta de produtos técnicos e científicos visando melhoria de
governança da rede de atenção, com apoio da coordenação estadual e
nacional de Saúde Bucal. A equipe tem em seu Plano de trabalho ações
direcionadas a produção científica e técnica. As ações ocorrem através de
oficinas, grupos de estudo, seminários temáticos, execução de pesquisas
(iniciação científica e de desenvolvimento tecnológico e inovação),
divulgação de conteúdo midiático para redes sociais e webnarios, bem
como, elaboração de produtos técnicos como boletins analíticos dos
serviços de saúde em nível nacional, estadual e local. Ademais, em saúde
digital, o programa tem desenvolvido ferramentas eletrônicas de
autoprocessamento de dados ao aprimoramento da gestão. As atividades
presenciais são realizadas no Laboratório de Gestão da Informação em
Saúde Bucal do Centro Colaborador do Ministério da Saúde
CECOL/MS/UFPE e/ou remotamente em plataformas digitais. Resultados
e discussão: Desde 2016, produziu-se mais de 20 boletins técnicos,
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disponíveis no site https://www.ufpe.br/cecol/observatorio. Implementou-
se o uso Portal CEO, ferramenta eletrônica, para apoio a governança dos
CEO em Pernambuco. Desenvolveu-se mais de 30 trabalhos de iniciação
cientifica, desenvolvimento tecnológico, conclusão de curso, conclusão de
residência, além de dissertações. Produziu-se livro sobre experiência
Portal CEO. Inúmeras oficinas e seminários à integração entre academia e
serviços, inclusive com produção de conteúdo pelo OSB/UFPE se
capilarizou recentemente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram
e Canal You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCGaWbA62H2mGEcx_lcEox_g .
Conclusões: Todas estas e outras ações têm promovido a
operacionalização deste programa, através da integração academia-
serviços, visando à melhoria da governança em saúde bucal.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Informação em Saúde, Estratégia de Saúde Digital,
Governança

2 UFPE, nilcema@uol.com.br
 UFPE, gabrielasgaspar@gmail.com
 SMS-PAULISTA, mfvdms@gmail.com
 UFPE, danilorsalmeida@gmail.com
 Residência-SMS-RECIFE, danielle.ramalho22@gmail.com
 UFPE, yan.conselho@ufpe.br

1
2
3
4
5
6


