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Apresentação

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS, 
juntamente com a Universidade Federal de Goiás - 
Comissão de Governança da Informação em Saúde (CGIS-
UFG), realizarão no período de 27 a 30 de novembro, em 
Goiânia-GO, o XV Congresso Brasileiro de Informática em 
Saúde - CBIS 2016.

A Informática em Saúde trata de conceitos e aplicações em 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a 
melhoria e transformação de sistemas, serviços e 
processos de Saúde. O CBIS 2016 será realizado durante 
quatro dias, a fim de debater o desenvolvimento da TIC 
aplicada à Saúde e seu uso adequado, tendo como tema 
central a “Informática Transformando a Saúde”. O CBIS 
2016 contará com a participação de atores ativos no 
processo de construção do e-Saúde nacional, ou seja, da 
Política Nacional de Informação e Informática em Saúde 
(PNIIS). 

Este ano o CBIS contará com várias novidades inspiradas 
na excelente experiência do MEDINFO, principal congresso 
mundial da área realizado pela SBIS no Brasil em 2015, a 
começar pela divisão das áreas temáticas nas quais as 
diferentes modalidades de submissão de trabalhos se 
distribuem. O evento está organizado em 3 eixos: Eixo I: 
Sistemas clínicos; Eixo II: Informática disciplinar e 

transdisciplinar aplicada à saúde; Eixo III: Organização, 
gestão e impacto social da informática em saúde, que 
envolvem 39 temas da atualidade.

Durante o CBIS 2016, a SBIS estará comemorando seus 30 
anos realizando seu congresso pela primeira vez no centro-
oeste brasileiro. A SBIS também promoverá a 5° edição do 
exame para a obtenção do Certificado Profissional em 
Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde 
(cpTICS), parte de seu programa de desenvolvimento 
profissional.

Assim, o CBIS 2016 irá reunir profissionais, gestores, 
acadêmicos, empresas e universidades, fornecedores e 
usuários, tanto do setor público como privado, para 
promover um amplo debate de ideias, fundamentos, 
aplicações e políticas relacionadas à Informática em Saúde 
no Brasil e no mundo. 

Desta forma, apresentamos aqui as oportunidades de  
participação neste conceituado e sedimentado evento, bem 
como as contrapartidas propostas. A participação da sua 
empresa, pela importância que é remetida ao mercado, só 
contribuirá e reforçará na geração e difusão de 
conhecimentos bem como ampliação do network que será 
viabilizado nos encontros técnicos e sociais planejados.
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Mensagem dos Presidentes

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) 
realiza, a cada dois anos, o Congresso Brasileiro de 
Informática em Saúde (CBIS).

Este é o maior e mais importante evento brasileiro que 
congrega instituições de ensino, pesquisa, indústria e 
governo para discutir fundamentos, aplicações e políticas 
da informática em saúde, unindo assim os diversos 
segmentos da sociedade.

Em sua 15ª Edição, o CBIS 2016 ocorrerá de 27 a 30 de 
novembro em Goiânia - GO.

O atual momento do setor da saúde exige novos modelos de 
gestão administrativa e clinica, pois o alto custo com saúde 
populacional não permite que investimentos sem apoio 
tecnológico para tomada de decisões façam parte da 
estratégia dos governos e dos setores público e privado.

O volume de dados gerados pelo setor é gigante e aumenta 
continuamente, conforme a Tecnologia da Informação e 
Comunicação se enraiza nos estabelecimentos de atenção 
à saúde, nos laboratórios clínicos e de imagens, e nos 
wearables.

Essa explosão de dados exige das diversas áreas de 
conhecimento estratégias de Data-Mining, Big Data e 

Analytics que sejam capazes de gerenciar este volume de 
dados e prospectar o que é realmente relevante para os 
negócios, especialmente para a Saúde, e interoperar estes 
dados entre diferentes sistemas de forma a reduzir custos e 
produzir melhorias no acesso, qualidade e segurança na 
atenção à saúde da população através do apoio da 
informática em saúde.

Esperamos sua presença para contribuir e participar com 
suas experiências, seja nos simpósios, através de 
trabalhos, demonstrações, pôsteres ou expondo e 
patrocinando este grandioso encontro profissional e 
acadêmico.

Nos vemos em Goiânia!

    
Beatriz de Faria Leão
Presidente da SBIS
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Mensagem dos Presidentes

Bem-vindos a Goiânia!

Em nome da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
- SBIS e da Universidade Federal de Goiás - UFG, temos o 
prazer e a honra de realizarmos pela primeira vez na região 
centro-oeste o XV Congresso Brasileiro de Informática em 
Saúde (CBIS 2016).

O CBIS 2016 abordará uma temática atual - “A Informática 
Transformando a Saúde”, num mundo digital em que a 
busca por estratégias que impactam na qualidade da 
atenção à saúde tem sido prioridade. 

A Comissão Científica está preparando uma programação 
com um novo formato, distribuída em três eixos temáticos, 
de forma que os participantes possam submeter seus 
trabalhos científicos e de relatos de experiências em sete 
modalidades de apresentação: Pôster, Pôster de Iniciação 
Científica, Artigo Completo, Relato de Caso, Painel, Tutorial 
e Demonstração.

Os simpósios satélites comporão a programação e 
destacamos a segunda versão do Simpósio Goiano de 
Informação em Saúde, o qual discutirá os desafios, 
avanços, atualidades e tendências no processo de gestão, 
produção e utilização de informação em saúde, suas 
implicações para a segurança e qualidade da atenção em 
saúde, buscando contribuir para o desenvolvimento da 
visão estratégica do e-Saúde em Goiás, alinhada com a 

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde 
(PNIIS).

O congresso será realizado no Centro de Convenções de 
Goiânia, no centro da cidade, que oferece a conveniência de 
fácil acesso a hotéis, transporte, bares e restaurantes, bem 
como a pontos turísticos da capital, permitindo que você, 
sua família e amigos possam desfrutar da cidade durante a 
sua visita.

Este ano será especial também, porque durante o CBIS 
2016 comemoraremos os 30 anos da SBIS, Sociedade que 
vem desempenhado papel  de destaque para o 
desenvolvimento das políticas nacionais da área.

Em nome da SBIS e da UFG, por meio da Comissão de 
Governança da Informação em Saúde (CGIS-UFG), será 
uma honra receber cada um de vocês, de todos os estados 
brasileiros. Junte-se a nós!

Juliana P. Souza-Zinader        Rejane Faria Ribeiro-Rotta
Presidente do CBIS 2016        Vice-Presidente CBIS 2016
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O Congresso

O CBIS 2016 tem como objetivo promover uma sadia 
discussão para a melhoria e transformação da saúde 
através do adequado e correto uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação,  apresentando o estado atual 
do desenvolvimento da tecnologia de informação em saúde 
no Brasil e no mundo. O evento propõe:

üPermitir a integração entre os profissionais da área;

üPromover a atualização técnico-científica possibilitando 
troca de informações e experiências;

üPromover a exposição de produtos e serviços das áreas 
afins; 

üConhecer as experiências na área de Informática em 
Saúde que contribuam para o avanço da pesquisa, 
educação e cuidado da pessoa; 

üEstimular o desenvolvimento da utilização da TI na Saúde; 

üDiscutir as estratégias nacionais e internacionais para 
interoperabilidade entre sistemas;

üDebater a Certificação de Software SBIS-CFM e 
Certificação Digital para prontuário eletrônico no Brasil;

üDebater a interoperabilidade entre os sistemas e 
equipamentos na área da saúde;

üDebater o projeto de profissionalização das TIC´s na 
Saúde (proTICS);

üApresentar  iniciativas de uso de TIC´s  na Saúde.

üProfissionais de TI (diretores e gerentes de informática, 
analistas de sistemas, programadores, etc) com atuação 
ou interesse na área da saúde.

üProfissionais de Saúde (médicos, enfermeiros, dentistas, 
biomédicos, farmacêuticos, etc) interessados no uso da 
tecnologia a serviço da saúde.

üProfissionais de instituições de saúde interessados pelo 
tema, como gestores, administradores e usuários de 
sistemas.

üGestores públicos e privados que buscam por novos 
conhecimentos e soluções de tecnologia da informação na 
saúde. 

üDemais profissionais interessados pela tecnologia da 
informação em saúde.

üEs tudan tes  de  g raduação ,  pós -g raduação  e 
pesquisadores com atuação ou interesse em aprofundar 
os conhecimentos na informática em saúde.

Expectativa de público: 500 pessoas

A divulgação  será realizada através de malas diretas 
(impressas e eletrônicas), folders, cartazes, inserções 
promocionais, agentes parceiros, eventos apoiados, redes 
sociais e website. 

Objetivos do Evento Público Alvo

Divulgação
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üDispositivos móveis aplicados ao cuidado (m-Health)
üPadrões para troca de informações
üPlataformas e portais para pacientes
üProntuário eletrônico
üRegistro eletrônico em saúde
üRobótica e realidade virtual aplicados ao cuidado

üComputação gráfica e processamento de sinais e imagens
üSistemas de apoio à decisão clínica
üSistemas de prescrição e ordens
üSistemas para enfermagem
üSistemas para eq. multidisciplinar e outras áreas da saúde
üTelessaúde

Eixo I: Sistemas clínicos

Eixo II: Informática disciplinar e transdisciplinar aplicada à saúde

Eixo III: Organização, gestão e impacto social da informática em saúde

Temática

Tema Central

A Informática Transformando a Saúde

üAplicações em dispositivos móveis para educação em 
saúde e auto-cuidado

üApoio ao ensino e educação continuada
üBiodispositivos
üBioinformática translacional
üÉtica aplicada à informática em saúde
üInfodemiologia: epidemiologia e big data
üInformática aplicada à farmácia

üInformática aplicada à odontologia
üMineração de dados e big data
üPortais de informação em saúde
üProcessamento de imagens e sinais biomédicos
üSegurança da informação
üSistemas de informação georreferenciada
üTerminologias, ontologias, vocabulários  controlados

üFormação de recursos humanos
üFinanciamento e valorização de P&D em Informática em 

Saude
üAcesso à informação
üAvaliação de tecnologias em saúde
üBarreiras para implementação de sistemas clínicos
üIndicadores de saúde: painéis de monitoramento, salas de 

situação, controle de epidemias

üOs sistemas de informação na Saúde Pública
üOutros aspectos em saúde pública
üPolítica nacional de informática em saúde
üPolíticas públicas para saúde com apoio da informática
üEstratégia de e-Saúde para o Brasil
üRevisões sistemáticas sobre Informática em Saúde
üSegurança da informação, aspectos legais e questões 

éticas em sistemas nacionais
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10 Motivos para Patrocinar/Expor no CBIS 2016

Œ O CBIS é o evento para aqueles que querem se 

aprofundar na área da Informática em Saúde. Nenhum 
outro evento da área no Brasil e em toda a América 
Latina se compara em termos de conteúdo, abrangência 
e representatividade.

� O CBIS contempla desde a pesquisa acadêmica 

original até a implantação e avaliação de sistemas de 
informação em saúde em larga escala em diversas 
regiões e ambientes, ajudando a transformar o 
conhecimento acadêmico em soluções aos problemas 
do mundo real e no desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

Ž Os tutoriais, painéis, simpósios e conferências do CBIS 

fornecem uma visão do estado da arte dos conceitos, 
métodos  e  mode los  para  a  representação, 
processamento e uso da informação na saúde, incluindo 
as concepções de Databanks, Big Data e Analytics. 

� O CBIS proporciona uma intensa troca de experiências 

sobre as atuais prioridades, metas, estratégias, 
recursos e políticas nacionais para a e-Saúde, incluindo 
seus avanços e fracassos. 

� O CBIS oferece um ambiente verdadeiramente 

abrangente, imparcial e diversificado para os 
profissionais de saúde, informatas em saúde, gestores, 
dirigentes, pesquisadores e acadêmicos, incluindo 

CEOs, CIOs, CMIOs, CMOs e técnicos que buscam por 
inovação e novos caminhos para a solução de 
problemas reais

‘ O público do CBIS é formado principalmente pelos 

formadores de opinião e regulamentadores, aqueles 
que ditam as tendências da área. 

’ O CBIS representa o que está acontecendo e o que 

está para acontecer nas comunidades de Informática 
em Saúde de todo o Brasil.

“ O CBIS é o único evento com 30 anos de história da 

Informática em Saúde brasileira. Em sua 15ª edição, 
este ano o CBIS acontece pela primeira vez na região 
centro-oeste do país, a 200 km da capital federal.

” As empresas atuantes ou com interesses no mercado 

brasileiro podem esperar do CBIS 2016, em Goiânia, 
uma excelente oportunidade para se relacionar com 
cerca de 500 profissionais e gestores de saúde, 
pesquisadores, regulamentadores, líderes de 
entidades públicas e privadas e potenciais parceiros. 

• Caso necessário, a organização do CBIS 2016 está 

aberta a propostas de atividades especiais para 
atender às demandas específicas de cada empresa ou 
entidade.
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Eventos Anteriores

Desde a sua fundação em 1986, a SBIS realizou com 
sucesso 14 edições do CBIS - Congresso Brasileiro de 
Informática em Saúde, o principal evento da área de 
Informática em Saúde da América Latina. 

No ano passado foi  real izado o aclamadíssimo 
MEDINFO’15, Congresso Mundial de Informática em 
Saúde, organizado por esta sociedade com sucesso 

absoluto, reunindo 1.050 participantes de 68 países durante 
05 dias em São Paulo.

A SBIS realizou, também, 07 edições do Congresso 
eSAÚDE & PEP (anteriormente chamado somente PEP - 
Prontuário Eletrônico do Paciente), além de diversos 
seminários, simpósios, cursos e workshops, sempre com 
excelentes avaliações pelo público e patrocinadores.
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Patrocinadores dos Últimos Anos

Algumas empresas que patrocinaram os eventos da SBIS nos útimos anos:
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Apoiadores Frequentes

Algumas empresas e entidades que frequentemente apóiam os eventos da SBIS: 
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Grade Preliminar

Obs.: a Área de Exposições (estandes) funcionará durante o Coquetel de Abertura e das 08:30h às 18:00h dos dias 28 e 29/11.

27/11 - Domingo 28/11 - Segunda 29/11 - Terça 30/11 - Quarta

M
a
n

h
ã

T
a
rd

e
N

o
it

e

Tutoriais

Tutoriais

Keynote Speaker

Solenidade de Abertura

Coquetel de Abertura

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Simpósios, Painéis,
Demonstrações e

Sessões Orais

Keynote Speaker Keynote Speaker Keynote Speaker

Solenidade de Encerramento

Assembleia Geral
da SBIS

Jantar de
Confraternização

Intervalo para
Almoço e Networking

Intervalo para
Almoço e Networking

Intervalo para
Almoço e Networking

Coffee-break

Coffee-break

Coffee-break

Coffee-break

Coffee-break
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Patrocínios Master e Ouro

Patrocínio Master Patrocínio Ouro

Valor:  R$ 75.000 Cota única

üEstande básico de 30 m²;

üLogomarca em destaque como "Patrocinador Master" em 
todas as peças gráficas produzidas para a divulgação do 
evento; 

üLogomarca em destaque nas bolsas dos congressistas;

üLogomarca em destaque na sinalização do evento;

üLogomarca em destaque no site oficial do evento, com link 
para o site da empresa;

üInserção de material de divulgação e/ou promocional 
( fornecido pelo patroc inador)  nas bolsas dos 
congressistas;

ü02 palestras de 30 minutos na programação principal, em 
horários privilegiados, onde o patrocinador poderá 
apresentar uma palestra ou case com tema pertinente à 
programação (sem conotação comercial);

ü06 períodos de 30 minutos de uma sala com 60 lugares 
disponível para palestras, demonstrações ou reuniões 
(permitido o caráter comercial);

ü04 convites para o Jantar de Confraternização do evento;

ü10 inscrições no congresso.

Valor:  R$ 45.000 04 Cotas 

üEstande básico de 20 m²;

üLogomarca como "Patrocinador Ouro” em todas as peças 
gráficas produzidas para a divulgação do evento;

üLogomarca nas bolsas dos congressistas;

üLogomarca na sinalização do evento;

üLogomarca no site oficial do evento, com link para o site da 
empresa;

üInserção de material de divulgação e/ou promocional 
( fornecido pelo patroc inador)  nas bolsas dos 
congressistas;

ü01 palestra de 30 minutos na programação principal, onde 
o patrocinador poderá apresentar uma palestra ou case 
com tema pertinente à programação (sem conotação 
comercial);

ü03 períodos de 30 minutos de uma sala com 60 lugares 
disponível para palestras, demonstrações ou reuniões 
(permitido o caráter comercial);

ü02 convites para o Jantar de Confraternização do evento;

ü05 inscrições no congresso.
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Patrocínio Prata e Jantar de Confraternização

Valor:  R$ 15.000 02 Cotas

üPatrocínio do Jantar de Confraternização do congresso no 
dia 29/11/2016, em local a ser def inido, para 
aproximadamente 150 a 200 pessoas;

üExposição exclusiva das marcas dos 02 cotistas no recinto 
do Jantar;

üPossibilidade de exposição de banners (produzidos pelo 
patrocinador) no recinto do Jantar;

üLogomarca e divulgação simplificada inserida nos 
cardápios ou prismas colocados sobre as mesas;  

üInserção de material de divulgação e/ou promocional 
( fornecido pelo patroc inador)  nas bolsas dos 
congressistas;

ü08 convites para o Jantar de Confraternização;

ü02 inscrições no congresso;

Para aquisição das 02 cotas (exclusividade no recinto do 
Jantar): R$ 25.000

Valor:  R$ 25.000 08 Cotas

üEstande básico de 12m²;

üLogomarca como "Patrocinador Prata” em todas as peças 
gráficas produzidas para a divulgação do evento;

üLogomarca nas bolsas dos congressistas;

üLogomarca na sinalização do evento;

üLogomarca no site oficial do evento, com link para o site da 
empresa;

üInserção de material de divulgação e/ou promocional 
( fornecido pelo patroc inador)  nas bolsas dos 
congressistas;

ü01 período de 30 minutos de uma sala com 60 lugares 
disponível para palestras, demonstrações ou reuniões 
(permitido o caráter comercial);

ü01 convite para o Jantar de Confraternização do evento;

ü02 inscrições no congresso.

Patrocínio do Jantar de ConfraternizaçãoPatrocínio Prata
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Outros Patrocínios, Estandes e Salas

Características válidas para todos os tamanhos de estande:

Estrutura: Divisórias em painéis de TS branco 
interligados por perfis de alumínio

Testeira: Em acrílico, com a logomarca do expositor

Piso: Forração grafite sobre o piso existente

Mobiliário: 01 mesa redonda de vidro e 03 cadeiras

Iluminação: Spot com lâmpadas de 100W a cada 3 m² 

Elétrica: 01 tomada monofásica

 
O estande básico (de qualquer tamanho) poderá ser 
modificado ou complementado pelo expositor, competindo 
ao mesmo os respectivos custos.

Valor: R$ 8.000 (6 m²)
 R$ 10.000 (9 m²) 

üEstande de 6 ou 9 m² na área de exposições;

üMontagem básica inclusa (vide características abaixo).

Valor: Patrocinador Não-Expositor 
 ou Expositor

30 minutos R$ 1.000   R$ 2.000
45 minutos R$ 1.400   R$ 2.800
90 minutos R$ 2.500   R$ 5.000
dia inteiro R$ 6.000   R$ 12.000
  

üPeríodo de 30, 45 ou 90 minutos, ou um dia inteiro, de uma 
sa la  com 60 lugares (50 m²)  para pa lest ras, 
demonstrações ou reuniões;

üProjetor, sonorização e assistente de sala inclusos.

Características do Estande Básico

Estandes Sala para Palestras e Reuniões

Valor:  R$ 3.500,00

üInserção de 01 peça de material de divulgação e/ou 
promocional (fornecido pelo patrocinador) nas bolsas 
dos congressistas;

üRequer aprovação prévia do material pela Organização 
do evento.

Material nas Bolsas dos Congressistas
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Quadro Resumo

 Master Ouro Prata Estande

Quantidade 01 04 08 20

Estande 30 m² 20 m² 12 m² 6 ou 9 m²

Logomarca nas   Sim, Sim Sim -
peças de divulgação em destaque

Logomarca nas  Sim, Sim Sim -
bolsas dos congressistas em destaque   

Logomarca na Sim, Sim Sim -
sinalização do evento em destaque

Logomarca no Sim, em Sim,  Sim,  -
site do evento destaque com link com link com link

Inserção de material nas Sim Sim Sim -
bolsas dos congressistas

Palestra na programação  Sim, Sim, - -
principal do congresso 2 x 30 min. 1 x 30 min.

Períodos de sala para  Sim, Sim, Sim -
palestras, demos ou reuniões 6 x 30 min. 3 x 30 min. 1 x 30 min.

Convites para o 04 02 01 -
Jantar de Confraternização

Quantidade de inscrições 10 05 02 -
no congresso

Valor da cota (R$) R$ 75 mil R$ 45 mil R$ 25 mil R$ 8 ou 10 mil
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Planta Geral do Evento
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Mapa dos Estandes

Legenda dos estandes:

30 m² (Patrocínio Master)

20 m² (Patrocínio Ouro)

12 m² (Patrocínio Prata)

09 m²

06 m²
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Eventos Integrados

O CBIS 2016 contará com diversos simpósios satélites em 
sua programação, que apresentarão temas de grande 
relevância e interesse para os profissionais da área.

Cada simpósio terá duração de meio dia ou um dia inteiro, e 
ocorrerão dentro do congresso, paralelamente à grade 
principal, com livre acesso a todos os congressistas. 

Dentre os simpósios planejados estão:

ü Simpósio de Informatização Hospitalar

ü Simpósio de Segurança da Informação em Saúde

ü Simpósio de Padrões em Informática em Saúde

ü Simpósio de Saúde Populacional

ü Simpósio de Telessaúde

ü Simpósio Goiano de Informação em Saúde

Caso a sua empresa tenha interesse em organizar algum 
outro simpósio dentro do congresso ou co-promover algum 
dos elencados acima, contate a organização do evento. O 
formato e as condições serão tratados individualmente, sem 
prejuízo das demais condições dispostas nas cotas de 
patrocínio do evento.

Obs.: a lista de simpósios apresentada acima é preliminar, e 
está sujeita a alterações sem aviso prévio. 

Simpósios Satélites

Repetindo o sucesso do Connected Health durante o 
MEDINFO no ano passado, o CBIS 2016 contará com o 
showcase "Saúde Conectada".

Neste espaço, empresas fornecedoras e usuárias de 
soluções poderão demonstrar na prática a capacidade de 
interoperar com outros sistemas e parceiros utilizando 
padrões nacionais e internacionais. 

Alguns exemplos de interoperabilidade que poderão ser 
demonstrados:

ü Consulta e emissão do Cartão Nacional de Saúde com 
acesso à plataforma do Ministério da Saúde/Datasus, 
através dos perfis IHE (PIX/PDQ/XDS);

ü Operações entre prestadores e operadoras pelo padrão 
TISS da ANS;

ü Comunicações e transações entre sistemas utilizando 
padrões como LOINC, IHE, Hl7, etc.

Caso sua empresa tenha interesse em fazer parte do 
showcase Saúde Conectada, contate a organização do 
evento para conhecer as condições de participação. O 
formato e especificações técnicas serão definidos em 
conjunto entre os participantes e a organização do CBIS.

Obs.: esta atividade somente será realizada se houver um 
mínimo de adesão que possibilite a realização das 
demonstrações pretendidas.

Showcase "Saúde Conectada"
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Local do Evento

Capital do Estado de Goiás, Goiânia figura entre as cidades 
com melhor índice de qualidade de vida do país. Município 
brasileiro com maior área verde por habitante (94 m²/hab) e 
detentor do segundo maior quantitativo proporcional do 
mundo (precedido apenas por Edmonton, no Canadá), a 
cidade, de apenas 80 anos, destaca-se por implementar um 
modelo de desenvolvimento urbano aliado à consistente 
política de responsabilidade ambiental. 

É a segunda cidade mais populosa da região Centro-Oeste, 
sendo superada apenas por Brasília. Situa-se no Planalto 
Central e é um importante polo econômico da região, sendo 
considerada um centro estratégico para áreas como 
indústria, medicina, moda e agricultura.

Segundo dados do IBGE, Goiânia dispunha de um total de 
777 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 105 
públicos e 672 privados, os quais dispunham no seu 
conjunto de 4.947 leitos para internação, sendo que quase 
3.900 são privados.

O grande acervo arquitetônico encontrado na cidade, os 
parques e a boa gastronomia fazem com que Goiânia tenha 
seu destaque no turismo, principalmente os de negócios, ao 
qual a cidade é referência no país, principalmente por conta 
do baixo custo de vida, da boa localização no Brasil e a boa 
infraestrutura urbana.

Venha ao CBIS 2016 e desfrute Goiânia!
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Local do Evento

O Centro de Convenções Goiânia (CCGO) é palco por 
excelência de grandes eventos nacionais e internacionais. 
Comporta em um só lugar teatro, auditório, salas, pavilhões 
de feiras e áreas para exposições, pátios externos, 
restaurante de comidas típicas e lanchonete. Possui 
também amplo estacionamento coberto com 800 vagas. 
Enfim, tudo que é necessário para a realização de eventos 
de todos os tipos e portes.

O Centro de Convenções é totalmente climatizado e está 
cercado de hotéis de diversas categorias e preços, desde 
um cinco estrelas de alto padrão até opções mais simples e 
econômicas. 

Localizado na região central de Goiânia, o CCGO está a 
apenas 10 km (aprox. 20 minutos) do Aeroporto 
Internacional Santa Genoveva.

O CBIS 2016 será realizado em uma área total de 3.100 m², 
composta por um auditório para 600 pessoas, 11 salas com 
capacidades de 60 a 170 pessoas (total de 1.600 lugares) e 
uma área de exposições de 1.900 m².

Centro de Convenções Goiânia
Rua 30 nº 885 (Portão 1)
Centro - Goiânia/GO
www.ccgo.com.br
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Organização e Realização

Comissão Organizadora

Presidente do Congresso Realização

Comercialização

Comissão Científ ica

Presidente
  Juliana Pereira de Souza-Zinader  (UFG; SBIS)

Vice-Presidente 
  Rejane Faria Ribeiro-Rotta (UFG)

Presidente
  Zilma Silveira Nogueira Reis (UFMG; SBIS)

Vice-Presidente 
  Lincoln de Assis Moura Jr. (IMIA) 

Coordenadores do Eixo I - Sistemas clínicos
  Heitor Neves Gottberg (Folks)
  Renato Marcos Endrizzi Sabbatini (Edumed)

Coordenadores do Eixo II: Informática disciplinar e 
transdisciplinar aplicada à saúde
  Fernando Silva Parreiras (FUMEC)
  Marcelo Antonio de Carvalho Junior (UNIFESP)

Coordenadores do Eixo III: Organização, gestão e 
impacto social da informática em saúde
  Beatriz de Faria Leão (SBIS)
  Thais Abreu Maia (SES-MG)

Juliana Pereira de Souza-Zinader  (UFG; SBIS) Sociedade Brasileira de Informática em Saúde

Diretoria - Gestão 2015/2016

Presidente : Beatriz de Faria Leão
Vice-Presidente : Paulo Mazzoncini de A. Marques
Secretária Geral : Marina de Fátima de Sá Rebelo
Tesoureiro : Claudio Giulliano Alves da Costa

Dir. Executivo : Marcelo Lúcio da Silva
Dir. Educação : Zilma Silveira Nogueira Reis e
   Juliana Pereira de Souza-Zinader
Dir. Comunicação : Leandra Lara Resende Carneiro e
   Abel Portilho Magalhães Jr.
Editor-Chefe do JHI : Marco Antonio Gutierrez

Sociedade Brasileira de Informática em Saúde
CNPJ 58.408.055/0001-15 
Rua Tenente Gomes Ribeiro, 57 - cj. 33
Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04038-040
www.sbis.org.br  -  Fone: (11) 3791-3343

Contatos: 

Marcelo Lúcio da Silva Josimara Ferreira
Diretor Executivo Assistente Administrativa
marcelo.silva@sbis.org.br sbis@sbis.org.br
Cel: (11) 99948-0328 Tel: (11) 3791-3343



Promoção Realização
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