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O Observatório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços 
de Saúde da cidade de Campo Grande (OTICS-Campo Grande) é um ambiente híbrido 
que reúne soluções e conhecimentos para a educação permanente e continuada em 
saúde. No OTICS, metodologias e tecnologias de informação úteis à gestão e tomada de 
decisão estão reunidas para promover a construção compartilhada de conhecimento 
entre profissionais de saúde, pesquisadores, gestores e sociedade civil. A versatilidade da 
OTICS-Campo Grande permite ampliar a inteligência institucional ao refletir sobre 
experiências da prática dos profissionais de atenção primária, vigilância e promoção da 
saúde, por meio da Estação Observatório.

Sobre a OTICS



O Observatório de Tecnologias de Informação e Comunicação
em Sistemas e Serviços de Saúde da Cidade de Campo Grande
surgiu como resposta a necessidade de estruturação de espaço
físico para acolher e apoiar as equipes de Saúde da Família junto a
territorização das áreas cobertas.

História



Pesquisa de Opinião

A Pesquisa de Opinião é uma ferramenta comumente aplicada em instituições de
grande porte, coletando dados e gerando informações cruciais sobre a percepção
dos funcionários em relação a fatores que influenciam em seu desempenho e
motivação. Tais dados também são capazes de identificar questões a serem
trabalhadas em longo prazo a partir de ações para melhoria contínua.

Dimensão 01 - Informação
Dimensão 02 - Relacionamento Interpessoal
Dimensão 03 - Relacionamento e Reconhecimento
Dimensão 04 - Liderança
Dimensão 05 - Desenvolvimento Profissional
Dimensão 06 - Remuneração
Dimensão 07 - Satisfação
Dimensão 08 – Administração

A pesquisa aplicada na SESAU no 1º semestre de 2020 teve como objetivo
mapear a visão do profissional nos âmbitos processuais, de gestão, de pessoas e
como organização pública.



Pesquisa PCATool

774 Entrevista em 7 Distritos Sanitários



Desenvolver oficinas de territorização nas Unidades de Saúde.

USF COOPHAVILLA USF BATISTÃO USF TIRADENTES USF OLIVEIRA II USF PARQUE DO SOL

USF MORENINHA III USF JARDIM ITAMARACÁ USF JARDIM NOROESTE USF VIDA NOVA



Desenvolver as oficinas de blogs de Saúde da Família nas Unidades de Saúde.

USF BATISTÃO USF NOROESTE E ITAMARACÁUSF COOPHAVILLA USF TIRADENTES



Certificar os Profissionais aprovados com aproveitamento ao final das oficinas.

Projeto Pedagógico para emissão dos Certificados



Publicidade e Divulgação



Sistema de impressão de crachás

1603 crachás impressos

1279 crachás editados 
prontos para impressão



Obrigado!!

Jonas Bonfante
Otics.cgms@gmail.com


