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Ciclo de Webinários 2022
Informações e Registros em Saúde: os trabalhadores do SUS frente aos desafios da atualidade
(Maio/Dezembro, às quintas-feiras, de 17 às 19h, pelo YouTube da EPSJV/Fiocruz) [1]

13/10: O prontuário do paciente e a incorporação das novas TICS no contexto da saúde digital
Pablo Quesado (INI/Fiocruz) e Francisco Pedroza (UFBA)
Inscreva-se aqui. [2]
Assista aqui. [3]

Próximos webinários
10/11: Sigilo e privacidade de dados na era da Informação
Ricardo Cavalcante (UFJF) e Marcos Dantas (UFRJ)
08/12: Os aspectos formativos atuais na área de Informações e Registros em Saúde
Marcia Rique (UFPB) e Jalila Leite (UFRN)

Assista aqui os webinários anteriores:
"Uso das informações em saúde na Atenção Básica no contexto da Covid-19" (09/06) [4]
Convidados: Giliate Coelho Neto (SES-PE) e André Périssé (ENSP/Fiocruz)
"As Informações em Saúde e sua importância no SUS" (23/06) [5]
Convidados: Ilara Moraes (Fiocruz) e Marcelo Fornazin (ENSP/Fiocruz)
"Os desafios dos SIS na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19" (14/07) [6]
Jussara Angelo (ENSP/Fiocruz) e Flavio Rezende (EPSJV/Fiocruz)
O Censo Demográfico e seus impactos para as políticas públicas (11/08) [7]
Paulo Jannuzzi (ENCE/IBGE) e Raphael Guimarães (ENSP/Fiocruz)

A importância do preenchimento do quesito raça/cor para as informações e registros em saúde (15/09) [8]
Ionara Magalhães (UFRB) e Andrey Cardoso (ENSP/Fiocruz)
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