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Competências
◎Criado por meio do DECRETO Nº 8.901, DE 10 DE NOVEMBRO DE 

2016. 

 Coordenação da formulação 
e da implementação da 
Política de Monitoramento e 
Avaliação do SUS

 Coordenar os processos de 
elaboração, negociação, 
implantação e implementação de 
normas, instrumentos e métodos 
necessários ao fortalecimento 
das práticas de monitoramento e 
avaliação do SUS; Articular e integrar as ações de 

monitoramento e avaliação 
executadas pelos órgãos e pelas 
unidades do Ministério da Saúde Desenvolver metodologias e 

apoiar iniciativas que 
qualifiquem o processo de 
monitoramento e avaliação do 
SUS; apoiar a realização de estudos e pesquisas 

que visem à produção do conhecimento no 
campo de monitoramento e avaliação do 
SUS



Competências
◎Criado por meio do DECRETO Nº 8.901, DE 10 DE NOVEMBRO DE 

2016. 

Participar da coordenação do 
processo colegiado de 
monitoramento, avaliação e 
gestão das informações do 
SUS

 Sistematizar e disseminar 
informações estratégicas para 
subsidiar a tomada de decisão 
na gestão federal do SUS

Coordenar a Política de Dados 
Abertos do Ministério da Saúde;

Desenvolver metodologias e 
apoiar iniciativas para a 
melhoria contínua da 
publicação de dados abertos 
do Ministério da Saúde; 

Desenvolver metodologias e apoiar práticas 
relacionadas à transparência e ao acesso à 
informação pública
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Cinco motivos para abertura dos dados
◎Elaborada pelo Tribunal de Contas da União, a publicação dos cinco 

motivos para abertura de dados na administração pública 
apresenta razões para que as organizações públicas invistam em 
iniciativas de abertura de dados governamentais.

 Transparência na 
gestão pública.  Contribuição da 

sociedade com 
serviços inovadores 
ao cidadão.

 Aprimoramento na 
qualidade dos dados 
governamentais.

 Viabilização de 
novos negócios.  Obrigatoriedade 

por lei.

Coordenar a politica de Dados Abertos



Alinhamento com a estratégia
para a publicação de dados abertos
◎ Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) – Disponibilização de dados 

governamentais em formato aberto, permitindo leitura automática por diferentes 
sistemas e propiciando usos diversos, tais como o desenvolvimento de 
aplicativos pela sociedade.

◎ Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) – Disseminação de mapas, 
imagens de satélite e outros dados georreferenciados com seus respectivos 
metadados.

◎ Portal de Serviços do Governo Federal – Disponibilização, pelos diversos 
ministérios, dos serviços disponíveis ao cidadão.

◎ Política de Dados Abertos – Publicação da Política 
de Dados Abertos do Poder Executivo Federal (Decreto nº 8.777 de 11/05/16) e 
do Plano de Dados Abertos do Ministério da Saúde (21/07/16). Documento 
orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados.

https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/cidadao/dados-abertos/inda-infraestrutura-nacional-de-dados-abertos
https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/cidadao/dados-abertos/inda-infraestrutura-nacional-de-dados-abertos
http://www.inde.gov.br/
http://www.inde.gov.br/
http://servicos.gov.br/
http://servicos.gov.br/
http://servicos.gov.br/
http://servicos.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8777.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8777.htm
http://sage.saude.gov.br/sistemas/apresentacoes/plano_de_dados_abertos_do_ms.pdf
http://sage.saude.gov.br/sistemas/apresentacoes/plano_de_dados_abertos_do_ms.pdf
http://sage.saude.gov.br/sistemas/apresentacoes/plano_de_dados_abertos_do_ms.pdf


Dados Abertos da Saúde

◎45 Conjuntos de dados na INDA 
(Formatos: JSON, HTML, CSV).

INDA
Infraestrutura 
Nacional
de Dados Abertos

INDE
Infraestrutura 
Nacional
de Dados Espaciais

◎71 temas na INDE



Dados Abertos da Saúde
◎Participação do Ministério de Saúde



Acesso à informação, dados abertos e
gestão da informação no Ministério da Saúde
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Business Intelligence - BI



Business Intelligence - BI



Obrigado!

Claudio Machado
Coordenação Geral de 
Gestão da Informação 
Estratégia
Departamento de 
Monitoramento e Avaliação 
do SUS 
Secretaria-Executiva | 
Ministério da Saúde

E-mail: 
claudio.cavalcanti@saude.

gov.br
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