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PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INTO 

1 APRESENTAÇÃO 

O presente Plano Diretor visa ser um instrumento balizador das ações da Alta gestão do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia, bem como atender a legislação vigente que norteia as 
ações de TI da Administração Pública Federal. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAR ESTE PDTI 

 Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988; 

 Decreto-Lei 200/1967; 

 Estratégia Geral de TI para a Administração Pública Federal 2013/2015; 

 Acórdão nº 1603/2008 do Tribunal de Contas da União; 

 Acórdão nº 1330/2008 do Tribunal de Contas da União; 

 Instrução Normativa SLTI-MP nº 4 de 4 de novembro de 2010; 

 Decreto nº 7.482 de 6 de maio de 2011; 

 Planejamento Estratégico do INTO de 2010/2012; 

3 INTRODUÇÃO 

A Missão do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad é: Promover ações 
multiprofissionais visando à qualidade em traumatologia, ortopedia e reabilitação, com ênfase na 
realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos de alta complexidade, no 
estabelecimento de normas e padrões técnicos de excelência e na formação de recursos 
humanos. 

Para que o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad cumpra sua missão é 
fundamental que acompanhe as ações e atividades desenvolvidas na Instituição, através de 
sistemas de informações adequados e que gerem informações fidedignas. 

Desta forma, conforme apontado no Plano Diretor houve a definição de um plano de informação 
para o INTO, objetivando acompanhar as ações desenvolvidas e possibilitar a análise gerencial 
e consequente melhoria de desempenho nas diversas áreas. 

3.1 Histórico 

Desde que foi adquirido pelo INPS em 1973 para prestar atendimento em Traumatologia e 
Ortopedia, sob a coordenação de uma equipe do Hospital de Bonsucesso, passou a 
denominar-se Hospital de Traumato Ortopedia – HTO.  

Naquele momento, o INTO começava a desenhar sua trajetória, através da implantação de 
técnicas inovadoras, próprias de países do primeiro mundo. Em setembro de 1984, foi 
acrescentado à sua denominação o nome Dr. Mário Jorge, uma homenagem ao primeiro chefe 
do serviço de ortopedia. Em 1986, sob o comando de nova direção, o Hospital passou a dar 
ênfase ao aperfeiçoamento dos profissionais e a ações comunitárias. A demanda de pacientes 
cresceu e o resultado do trabalho desenvolvido fez com que assumisse uma posição de 
destaque no Brasil.  
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O Hospital foi estadualizado em 1991 e passou por uma fase difícil, devido à escassez de 
recursos, mas nem por isso deixou de continuar prestando atendimento de qualidade. Uma 
nova direção assumiu o Hospital em 1992. A meta maior dessa diretoria era retornar o Hospital 
para a esfera federal, atingindo seu objetivo em 1993, quando o HTO voltou a ser subordinado 
diretamente ao Ministério da Saúde. 

No final de 1994, foi criado o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, sob a 
coordenação da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. 

3.2 Nova Fase 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
Jamil Haddad (INTO), órgão do Ministério da 
Saúde, deu um importante passo para a 
consolidação de seu posto de excelência na área 
de ortopedia, com a construção de sua nova 
sede.  

3.3 Objetivos 

Sobre os objetivos do INTO podemos destacar: 

 O INTO como uma referência internacional no 
tratamento e pesquisa traumatológica e 
ortopédica.  

 Referência tecnológica em pesquisas e 
tratamentos nos mesmos ramos. 

 Entidade regulamentadora da Rede SUS em Traumatologia e Ortopedia. 

 Aumento da capacidade de atendimento. 

 Garantir ao INTO um Sistema de Informações estruturado, integrado, confiável e que atenda 
tanto às demandas internas, dos gerentes e funcionários, quanto às externas, instâncias do 
Sistema Único de Saúde – SUS e população. 

 Os Sistemas de Informação têm como finalidade fornecer subsídios para que as atividades 
assistenciais e administrativas desenvolvidas sejam avaliadas, dando suporte à tomada de 
decisão para o atendimento da Missão do Instituto. 
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4 CENÁRIO ATUAL 

4.1 A Divisão de Tecnologia da Informação - DIVTI 

Desde a sua criação a DIVTI vem acompanhando a instituição em seu crescimento. Provendo 
todos os recursos necessários para o desenvolvimento do Instituto.  

Visando o avanço do INTO como provedor de serviços de Traumatologia e Ortopedia, a 
Divisão de Tecnologia da Informação, vem adequando suas atividades para que a tecnologia 
seja uma aliada no crescimento da estrutura e funcionamento do Instituto.  

4.2 Recursos 

Hoje a DIVTI conta com cerca de: 74 colaboradores entre servidores e terceirizados, 
distribuídos entre os serviços da divisão.  

A Divisão está dividida da seguinte forma:  

DIVTI Divisão da Tecnologia da Informação 

SERINF Serviço de Redes e Infraestrutura 

SERSUT Serviço de Suporte Técnico 

SERDESI Serviço de Desenvolvimento de Sistemas 

SERSI Serviço de Segurança da Informação 

 

4.3 Infraestrutura  

Neste momento a infraestrutura encontra-se em atualização de acordo com as demandas das 
novas instalações. 

Hoje as instalações são compostas de: 

Equipamento Quantidade 

Salas Cofre 2 

Servidores Físicos 45 

Servidores virtuais 50 

Estações de Trabalho Ativas 1100 

Impressoras (Outsourcing) 81 

Links de dados 3 

Link de Voz 1 

Bancos de Dados 6 

Servidor de Email 1 

Controladores de Domínio 2 

Thin Clients                                                350 

Telefones IP 1200 

Vídeo Conferência 2 

Access Point 178 
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Firewall 2 

IPS 2 

Central de Voz IP 2 

Switches SAN 10 

Switches CORE 2 

Switches de Acesso 80 

Storages (cerca de 75TB Líquidos) 2 

Biblioteca de Backup (LTO 5 – 4 unidades) 1 

Gateway de Voz 2 

Atendedor Automático – URA 1 

Correio de Voz 1 

Tarifador 1 

Ramais IP Móveis 50 

Câmeras IP 228 

Catracas para Controle de Acessos 26 

Proxy e Controle de Conteúdo Web 2 

Appliance Anti-SPAM  2 

Appliance para Monitoramento de Ativos  1 

 
A infraestrutura atende as necessidades atuais do Instituto. Porém, é notório que melhorias são 
necessárias, não apenas para elevar a qualidade atual, como prover a melhor qualidade à 
realidade das novas instalações. As melhorias serão propostas mais adiante neste documento. 

 

4.4 Catálogo de Serviços 

O catálogo de serviços atual, embora esteja condizente com a realidade, necessita de 
adequações que serão demonstradas posteriormente neste documento. 

Identificamos os seguintes itens como principais serviços fornecidos pela DIVTI: 

 Ambiente Virtualizado – Servidores Virtuais funcionando em Servidores Tipo “blade”. 

 Acess Point Cisco – Acesso a Rede sem Fio. 

 Antivirus – Servidores de Antivírus.  

 ASA Cisco – Firewall e Controle de Acesso a Internet. 

 Backbone Fibra ótica – Switch Core que faz a interligação de todos os switches. 

 Biblioteca de Backup – Equipamento responsável por fazer cópia de segurança dos dados 
de toda a rede. 

 Cabeamento estruturado – Interligação física entre os dispositivos de rede (Cat6). 

 Callcenter – Software para Central de Atendimento Telefônico. 

 Câmeras de Vigilância – CFTV – Monitoramento de todos os setores dentro da Instituição.   
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 Controle de Acesso – Controle de acesso de todos os usuários da instituição através de 
catracas e leitores de porta.  

 Configuração de ambiente do usuário – Instalação do desktop e configuração do ponto de 
rede para o usuário final. 

 Configurações de  estação – Preparação e configuração de todos os programas a serem 
usados pelo usuário final. 

 DHCP – Provem IP para cada estação de trabalho. 

 DNS – Faz tradução dos IP (endereço de rede) internos para a rede externa. 

 Email – Servidor que permite o envio e recebimentos de mensagens eletrônicas.  

 Email: calendário – serviço que permite agendar tarefas junto ao serviço de e-mail. 

 File Server – Serviço que armazena documentos e pastas de toda a instituição. 

 FTP Server – Serviço de transferência de arquivos. 

 Gerencia de acesso (AD) – Serviço que controla as permissões de acessos dos usuários 
aos arquivos e outros serviços. 

 Impressoras – Periférico responsável pela impressão de dados. 

 Interface Celulares – Canal para diminuição do custo de ligações locais para células e DDD 
celular. 

 Internet – Serviço que promove acesso à rede externa (internet). 

 IPS Cisco – Serviço que monitora todo o tráfego interno da rede. 

 Oracle – Banco de Dados  onde ficam armazenados dados manipulados nos sistemas. 

 Preventiva de máquina – Manutenção preventiva em equipamentos e periféricos.  

 Programação de Central Telefônica IP – Configuração de ramal, ligações DDD, DDI, local  e 
celulares etc.  

 Proxy – Centralizador de todas as requisições de acesso à internet. 

 Rede SUS – Integração do INTO com a rede do SUS. 

 Rede Wireless – Interligação dos dispositivos a rede sem fio do INTO.  

 Roteadores Nexus 7000 – Organiza os dados que trafegam pela rede. 

 Sistemas – Acesso aos Sistemas tais como: MV, CNES, SISSA, WEB etc. 

 Solar Winds – Sistema de monitoramento dos serviços de rede. 

 Solicitação de problemas de 1º nível – Service Desk, serviço de primeiro atendimento ao 
usuário pelo telefone. 

 Solicitação de problemas de 2º nível – Suporte Local, atendimento presencial visando à 
manutenção do equipamento, sistemas e periféricos no local.  

 Solicitação de problemas de 3º nível – Suporte Gerencial, acionado quando os níveis 
anteriores não solucionam as solicitações.  

 Storage – Solução para armazenamento em massa dos dados da instituição. 
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 Tarifador SUMUS – Serviço que calcula e gera relatórios de custos de ligações por usuários 
e/ou por setores. 

 Telefonia IP - Sistema de gerenciamento do sistema de voz utilizado na instituição.  

 Thin Clients – É um equipamento que funciona como um mini PC devido ao tamanho e 
realiza uma conexão remota com o servidor (Estações de trabalho de baixo custo). 

 Webmail – Acesso a e-mail via internet. 

 WLC Cisco – Sistema de gerência dos Pontos de Acesso (Access Point). 

 Os serviços listados são encontrados no documento interno da Divisão de TI, onde um 
catálogo de serviço é utilizado como parâmetro para o atendimento, onde são estipulados 
Níveis de Serviços. 

4.5 Visão 

A visão aferida em pesquisas de satisfação que hoje os usuários do INTO têm da TI é: uma 
unidade em separado das estratégias da TI. Alguns chegam a entender que medidas tomadas 
para a melhoria do funcionamento são na verdade entraves para o funcionamento diário dos 
usuários. 

Já a DIVTI tem uma visão agregadora, esperando ajudar o Instituto a atingir suas metas e 
melhorá-las. 

4.6 Sistemas 

O Instituto opera com sistemas informatizados, que vem acompanhando a operação dos 
serviços e avaliando o desempenho das áreas assistenciais e administrativas. 

O sistema central é o Sistema de Gestão MV2000. A partir deste, sistemas complementares 
com base de dados Oracle, que se integram ao MV2000 sob a forma de módulos, com a 
finalidade de atender demandas específicas do INTO, têm sido apoiados pela equipe do 
Serviço de Desenvolvimento de Sistemas (SERDESI) do Instituto, já que o MV2000 é um 
sistema genérico disponível no mercado. 

O MV2000 é um Sistema de Gestão Hospitalar abrangente, que administra as informações 
geradas em todos os setores do hospital, possibilitando uma visão integrada dos processos 
organizacionais e o controle eficiente dos recursos, custos e resultados da instituição.  

A seguir listaremos os módulos utilizados no INTO, bem como o responsável por desenvolvê-
los: 

 Gerenciamento do Ambulatório (MV2000). 

 Sistema de Mapa de Produção Ambulatorial (SERDESI). 

 Sistema de Fila de Espera para Cirurgia (SERDESI). 

 Centro Cirúrgico (MV2000). 

 Unidade de Internação – Enfermarias (MV2000). 

 Internação – Admissão (MV2000). 

 Imagem (MV2000). 
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 Laboratório (MV2000). 

 Farmácia (MV2000). 

 Arquivo Médico (MV2000). 

 Saúde Ocupacional (MV2000). 

 Atendimento Domiciliar (MV2000). 

 Faturamento (MV2000). 

 Banco de Sangue (MV2000). 

 Laudo Médico (MV2000). 

 Nutrição (MV2000). 

 Banco de Tecidos (MV2000). 

 Sistema de Administração Financeira (SAF) (SERDESI). 

 SGP (Pregão) (SERDESI). 

 Almoxarifados (MV2000). 

 SGRH - Recursos Humanos (SERDESI). 

 GERDOC - Controle de tramitação de documentos (SERDESI). 

 Portal de Informações Gerenciais (MV2000). 

 Agenda de Recursos Web – ARWEB (SERDESI). 

 Sistema de Gerenciamento Web – SGWEB (SERDESI). 

 Controle de Manutenção (MV2000). 

 Compras (MV2000). 

 Patrimônio (MV2000). 

 Sistema de Indicadores Web – INDWEB (SERDESI). 

 Sistema de Atendimento ao Consumidor – SAC (MV2000). 

 Sistema de Geração de Formulários – GFORWEB (SERDESI). 

 Sistema para Controle de Tarefas – GTWEB (SERDESI). 

A incorporação de novas informações, módulos, relatórios, que porventura sejam necessários 
às diversas áreas, são solicitados ao Serviço de Desenvolvimento de Sistemas e/ou discutidas 
nos colegiado assistencial e/ou diretor, dependendo da complexidade, recursos necessários ao 
seu desenvolvimento e natureza dos dados (confidencialidade), afim de que haja priorização de 
acordo com as necessidades institucionais. A partir de então, é iniciado o processo de 
implantação pela SERDESI. 

O processo de implantação do MV2000 e sistemas complementares elaborados pela equipe da 
SERDESI abrangem desde o preparo do setor solicitante, com a instalação dos sistemas que 
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serão utilizados, bem como o treinamento dos funcionários que acessarão o sistema, seja para 
a digitação dos dados advindos do respectivo setor ou para consulta.  

 

Para que haja a implantação de sistemas nos setores, é necessário que algumas etapas sejam 
cumpridas: 

Realizar uma reunião com as pessoas envolvidas nas tarefas do setor, para identificar quais 
informações deverão ser tratadas pelo sistema solicitado e quais processos serão 
automatizados. 

Identificar o fluxo das informações (entrada dos dados e as saídas, relatórios, etc). 

Diagnosticar necessidades de segurança e níveis de acesso. 

Definir o padrão de desenvolvimento, aproveitando os padrões já existentes em outros 
sistemas na unidade. 

Depois de desenvolvida a aplicação, esta é testada e validada pelas pessoas envolvidas e que 
trabalharão em ambiente de produção. 

Depois da validação, as pessoas que vão utilizar o sistema recebem o treinamento. É 
importante ressaltar que somente após o treinamento de todas as pessoas envolvidas 
(inclusive a gerência), é que a aplicação entra em operação. Quando um novo funcionário é 
alocado no setor, depois da implantação do sistema, o gerente envia um memorando à DIVTI, 
solicitando o treinamento e informando a necessidade de acesso para a pessoa que trabalhará 
com a aplicação, a fim de que sejam definidos o nível de acesso e a estratégia de treinamento. 

Após a implantação, o acompanhamento é feito por um funcionário que tenha participado da 
análise e acompanhado todo o desenvolvimento de automatização dos processos do setor. 
Durante o acompanhamento, é verificada a interação das pessoas com o sistema em ambiente 
de produção e novas necessidades, que serão avaliadas para futuras atualizações. 

Os setores ainda podem contar com uma equipe de suporte para tirar dúvidas e sugerir 
possíveis melhorias nos sistema para novas versões, através da criação de um canal de 
comunicação (e-mail). 

5 METAS 

5.1 Expectativas  

INTO 

As expectativas do Instituto visam um crescimento significativo, não só no que diz respeito a 
dimensões, mas também em serviços. Gerando melhoria no atendimento prestado, diminuindo 
a espera por atendimento, gerando qualidade aos pacientes e aos profissionais. 

Tecnologia também é uma nova realidade com investimentos maciços em equipamentos, o 
INTO vem se preparando para suas metas com uma tecnologia condizente com o seu padrão 
de excelência 
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DIVTI 

As expectativas da DIVTI não são diferentes. Enxergando o cenário atual como uma ótima 
oportunidade para mudanças e melhorias. A Expectativa é de que o investimento em 
tecnologia e as mudanças que já se encontram em andamento sejam uma grande 
oportunidade para melhorias. Melhorias estas baseadas na integração da equipe como um 
todo e a geração de qualidade baseada em frameworks de mercado gerando excelência em 
todos os serviços prestados pela TI do Instituto. 

5.2 Metas Principais 

a. Meta interna: 
Mudar a visão de todo o INTO quanto aos serviços de TI, deixando de ter a características 
de “commodities” e passando a ser um facilitador das atividades do Instituto. 

b. Meta externa: 
Desenvolver pessoas e serviços de forma a ganhar notoriedade tecnológica internacional. 

c. Metas de apoio: 
 Melhoria no atendimento. 

 Prover estrutura de Gestão Continua do Conhecimento (GCC). 

 Excelência de serviço. 

 Melhorar pontos de auditoria. 

 Melhoria da segurança. 

 Melhorar fraquezas identificadas no SWOT. 

 Desenvolvimento profissional de cada um dos colaboradores. 

 Implementar auditoria interna contínua. 

 Notoriedade e reconhecimento da comunidade de informática internacional. 

 Referência tecnológica.  

 Referência de mercado 

 Referência em serviços 

 Referência em melhores práticas. 

 Interatividade com os usuários. 

 Implantar gerencia de risco. 

 Definição de índice de medidas. 

 Definição dos Itens de Configuração que precisarão de melhoria. 

 Promover a mudança das instalações com o mínimo de impacto. 
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5.3 Gráfico Meta x Influência 

Analisando as Metas estabelecidas podemos definir a importância destas para o plano de 
atividades definidos para o INTO como um todo e para a DIVTI. 

Meta 
Importância 
para o INTO 

Importância 
para a DIVTI 

 “RECONHECIMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL (Assistência, Ensino, 
Pesquisa, Prevenção e Regulação da Rede SUS em TO)” 

Relevante Relevante 

 

Meta 
Importância 
para o INTO 

Importância 
para a DIVTI 

DIVTI: Meta interna: 

Mudar a visão de todo o INTO quanto aos serviços de TI, deixando de ter a 
características de commodities e passando a ser um facilitador das atividades do 
Instituto. 

Relevante Relevante 

 

Meta 
Importância 
para o INTO 

Importância 
para a DIVTI 

DIVTI: Meta externa: 

Desenvolver pessoas e serviços de forma a ganhar notoriedade tecnológica 
internacional. 

Neutro Relevante 

Meta 
Importância 
para o INTO 

Importância 
para a DIVTI 

DIVTI:  Metas de apoio: 

- Melhoria no atendimento Relevante Relevante 

- Prover estrutura de Gestão Continua do Conhecimento (GCC) Relevante Relevante 

- Melhorar pontos de auditoria Neutro Relevante 

- Melhoria da segurança Relevante Relevante 

- Projetos para a mudança do novo INTO Relevante Relevante 

- Melhorar fraquezas identificadas no SWOT Relevante Relevante 

- Desenvolvimento profissional de cada um dos colaboradores Neutro Relevante 

- Implementar auditoria interna continua Neutro Relevante 

- Referencia tecnológica.  Neutro Relevante 

- Referencia de mercado Neutro Relevante 

- Referencia em serviços Relevante Relevante 

- Referencia em melhores praticas Neutro Relevante 

- Interatividade com os usuários Relevante Relevante 

- Definição de índice de medidas Neutro Relevante 

- Definição dos Itens de Configuração que precisarão de melhoria Neutro Relevante 

 
Benefícios esperados 

Espera-se que com estas metas definidas, alcançar uma qualidade em serviços que poderá 
gerar satisfação de nossos usuários, e dentro de um médio longo prazo gerar notoriedade dos 
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serviços e tecnologias existentes no Instituto de forma que a DIVTI possa evidenciar-se entre 
os diversos cases de tecnologia existente no mercado. 

Governança será o maior benefício alcançado. A gestão da TI do INTO será diferenciada da 
atual situação gerando melhoria também para os colaboradores da DIVTI, e gestão das 
atividades que estes desenvolvem. 

Foco 

Hoje o foco da DIVTI é garantia do funcionamento das infraestrutura, de forma que nenhum 
usuário do INTO seja prejudicado quanto a paradas não programadas e ou falhas catastróficas.  

Níveis de operação 

Não existem níveis pré-definidos. O nivelamento de atendimento é garantido apenas pela 
função específica do chamado: 

DIVTI - Divisão da Tecnologia da Informação 

SERINF Serviço de redes e Infraestrutura Suporte a Infraestrutura e Redes  

SERSUT Serviço de Suporte  Suporte a Desktops e aplicativos que o 
compreendem 

SERDESI Serviço de Desenvolvimento de Sistemas Desenvolvimento de sistemas e 
manutenção dos mesmos 

SERSI Serviço de Segurança da Informação Manter a segurança e integridade dos 
dados. 

6 CENÁRIO FUTURO 

6.1 Metodologia (Framework) 

Metodologias de embasamento: 

 ITIL 

 COBIT 

 PMBOK 

 ISO27001 

 BPMS 

 SNIA 

Outras políticas, metodologias ou regras podem ser adotadas ao longo da implementação, 
mesmo que estes não estejam contemplados por este documento. 

Processos  

Os processos em que a DIVTI se baseará para atingir as metas definidas com sucesso são 
baseados em ações provenientes das políticas adotadas. Estas atividades visam dar iniciação 
a excelência em serviço esperada pela DIVTI e pelo INTO. 
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Atividades:  

 Ajudar o INTO: Definição de metas da DIVTI e individuais de forma a prover melhores 
serviços e qualificando-os 

 Melhoria no atendimento: Implantação de políticas da ITIL, gerando maior capacidade de 
gestão, atendimento e capacidade técnica. 

 Prover estrutura de GCC: Gerar novas ferramentas que sejam capazes de prover um 
ambiente favorável a gestão de conhecimento, além de adequar as ferramentas existentes a 
mesma necessidade. 

 Excelência de serviço: Adequar as atividades desenvolvida pela TI de forma que atenda as 
políticas de ITIL e COBIT, voltando-as para a meta do INTO. 

 Melhorar pontos de auditoria: Implementar auditoria interna continua. Estipular e gerar 
parâmetros de avaliação a serem seguidos por toda a equipe.  

 Melhoria da segurança: Empregar as características da ISO27001 de forma que as atitudes 
dos usuários não comprometam a segurança da informação. Gerar normas de segurança de 
TI, a serem seguidas pela DIVTI. Implementação de características de gestão de pessoas e 
controle de acesso. 

 Projetos para a mudança do novo INTO: Enumeração dos pontos a serem observados 
durante a mudança para as novas instalações.  

 Melhorar fraquezas identificadas no SWOT: Identificar fraquezas, pontos fortes, 
oportunidades e ameaças 

 Desenvolvimento profissional de cada um dos colaboradores: Incentivar a difusão do 
conhecimento tácito de  todos os funcionários, através de reuniões e documentos. 

 Notoriedade e reconhecimento da comunidade de informática internacional. 

 Referência tecnológica.  

 Referência de mercado 

 Referência em serviços 

 Referência em melhores práticas. 

 Ganhar notoriedade nacional e internacional, gerando evidenciação do INTO, da DIVTI 
e dos funcionários ligados ao DIVTI. 

 Interatividade com os usuários: Acordo de níveis de serviço com os usuários, definição de 
responsabilidades, comitês de crise, mudança e aprovação. 

 Implantar gerencia de risco: Gerar a consciência através de enumeração e tratamento do 
risco baseado em políticas de mercado ainda a serem definidas.  
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 Definição de índice de medidas: Definir índices e medidas que serão utilizados para avaliar 
o andamento e melhoria das atividades e necessidades da DIVTI e do INTO como todo. 

 Definição dos ICs que precisarão de melhoria: Levantamento através de ferramentas dos 
ICs que necessitam de melhoria nos critérios urgente, normal e baixo. 

6.1.1 ITIL 

Através do ITIL pretende-se atingir excelência de serviços prestados ao INTO e assim prover 
um ambiente tecnológico com a melhor qualidade possível, baseado nas sugestões dos cinco 
livros da biblioteca ITIL V3. Levando em consideração suas definições como: 

“Um serviço é um meio de entregar valor aos clientes facilitando resultados quase espera 
alcançar, atingindo a apropriação de custos e riscos justos.” 

“Gerencia de serviços é um conjunto de capacidades específicas da organização para 
fornecer valor aos clientes na forma de serviços.” 

“Manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI com menor custo através de um ciclo 
contínuo de acordos, monitoração e divulgação dos resultados.” 

E suas sugestões de métricas. 

A finalidade da ITIL é alcançar: 

 Melhora da satisfação dos usuários com os serviços prestados pela TI. 

 Melhorar disponibilidade dos serviços que incidem diretamente sobre o negócio fim da 
corporação. 

 Poupar recursos, utilizando-os da melhor forma possível. 

 Melhorar decisões concernentes a tecnologia. 

 Propiciar melhora nos produtos e serviços prestados pela corporação 

 Gerar benefício na utilização do tempo.  

Fluxo do Ciclo de Vida - unidades de base nos cinco livros básicos OGC: 

 Estratégia de Serviço 

 Serviço de Design 

 Transição de Serviço 

 Operação do Serviço 

 Melhoria Contínua de Serviços. 

Fluxo de Recursos - unidades em torno de quatro clusters: 

 Portfólio de serviços e gestão de relacionamento 

 Design de serviços e otimização 

 Serviço de monitoramento e controle 

 Operação de serviço e apoio. 
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6.1.2 COBIT 

A aplicação do COBIT tem maior valia no seu emprego juntamente com o framework do ITIL e 
assim podemos priorizar a sua vertente de massificação da missão e gestão integrada a 
resultados. 

Missão do COBIT: 

“Pesquisar, desenvolver e promover um conjunto internacional, abalizado e atualizado, de 
objetivos de controle geralmente aceitos sobre tecnologia de informação, para uso cotidiano 
por administradores e auditores.” 

Com as políticas do COBIT podemos alcançar: 

 Foco no negócio 
 Orientação ao processo 
 Criar comunicação direta entre os colaboradores 
 Difusão por toda DIVTI 
 Adequação a requerimentos legais 
 Efetividade/Eficácia 
 Eficiência 
 Confidencialidade 
 Integridade 
 Disponibilidade 
 Conformidade 
 Confiabilidade 
 Valorização das atividades 
 

Para definir este novo paradigma onde a flexibilidade é primordial, algumas diretrizes 
poderiam ser usadas: 

 TI não é somente assunto de TI. 
 O CIO deve liderar a mudança. 
 A TI deve ser flexível para lidar com as mudanças no negócio. 
 Itens que representam custo de TI devem ser reavaliados quanto a sua permanência ou 

não. 
 A TI deve ser gerenciada como um negócio. 
 Implantar Governança de TI depende de marketing interno. 
 A DIVTI é uma equipe, onde cada um é fundamental. 
 Cada atividade faz parte da percepção do INTO quanto a TI 

Como primeiro passo, devemos definir a missão principal da DIVTI a fim de que sejam 
estabelecidas missões secundárias e suas atividades e métricas.  
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Assim conforme informado pelo corpo gestor da DIVTI as missões podem ser definidas 
como: 

 
Resultado esperado Ferramenta 

“RECONHECIMENTO NACIONAL E 
INTERNACIONAL (Assistência, Ensino, Pesquisa, 

Prevenção e Regulação da Rede SUS em TO)” 

Implantação e manutenção de padrões e 
métricas para o auxílio a meta principal do 

INTO. 

Mudar a visão de todo o INTO quanto aos serviços 
de TI, deixando de ter a características de 

commodities e passando a ser um facilitador das 
atividades do Instituto. 

Criar e exigir excelência em cada atividade 
desenvolvida pela DIVTI. 

Desenvolver pessoas e serviços de forma a ganhar 
notoriedade tecnológica e organizacional 

internacional. 

Atingir níveis de excelência exigidos pelo 
mercado de TI e expor os mesmos na 

mídia. 

 
Com as missões definidas podemos estipular uma matriz de prioridade de processos bem 
como a matriz de responsabilidade ligada a cada um destes processos, bem como seus 
valores e custos. 

Governança de TI 

As decisões de governança de TI se concentrando em três grandes perguntas: 

Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficiente da TI? 

Quem deve tomar estas decisões? 

Como estas decisões devem ser tomadas e monitoradas? 

Princípios de TI 

Declarações de alto nível sobre como os ativos e serviço da DIVTI deve ser utilizada: 

Devem refletir os princípios de negócio do INTO, sendo o seu “espelho” na DIVTI. 

Arquitetura de TI 

 Organização lógica dos dados, aplicações e infraestruturas, definidas a partir de um 
conjunto de políticas, relacionamentos e opções técnicas bem adotadas para obter a 
padronização e a integração técnicas e de negócio desejadas. 

 São cruciais para uma gestão eficiente da TI. 

 Uma organização que vai moldar as capacidades de TI em toda a organização. A 
integração dos processos permite que múltiplas unidades de serviço do INTO apresentem 
uma face única aos clientes. 

 Mesmo que a requisição de padronização não seja uma vertente de todo o INTO. Ainda 
será possível, a estas áreas, se beneficiar igualmente dos aspectos positivos da 
padronização indiretamente. 
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Infraestrutura de TI 

Serviços de TI coordenados de maneira centralizada e compartilhados, que provêm a base 
para a capacidade de TI da empresa. 

A infraestrutura correta, habilitando a rápida implementação de futuras iniciativas de negócio 
com bases eletrônicas. 

Investimentos e priorização de TI 

Decisões sobre o quanto ou onde investir em TI, incluindo a aprovação de projetos e as 
técnicas de justificação. 

Gestão de custos, baseado em planejamento de gastos e pró-atividade quanto a futuros 
gastos.  

Gerar capacitação orçamentária, baseada em Custo X Benefício, onde todo gasto deve trazer 
um retorno mensurável. 

Basear decisões em: 

 Benchmarks 

 Portifolio de TI 

 Como reconciliar as diferentes necessidades de grupos distintos 

6.1.3 BPM / PMBOK 

Com Business process management (BPM), aliado as práticas existentes no PMBOK, pode-
se gerenciar todos os procedimentos e atividades de forma que se produza através da 
premissa de que toda atividade é um projeto. As tarefas obrigatoriamente terão começo e fim 
determinados. Sendo possível criar métricas de avaliação sobre o progresso da atividade.  

Assim a tarefa mais banal poderá ser encarada com uma intenção de comprometimento e 
gerar ferramentas de gestão para que se possa praticar não só o controle, mas a melhoria 
continua dos processos. 
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Após definida a necessidade da criação de uma atividade, parte-se do principio que ela é um 
projeto. Neste caso poderíamos definir o seguinte fluxo de trabalho: 

1. Definição de Escopo  Apresentação ao superior direto. 

2. Aprovação do “projeto”  Após a atividade exposta ao superior o funcionário, começa um 
processo de definição de suas atividades, que deverão ter um caráter de projeto (apesar 
de serem executadas como atividades), assim ele deverá levantar e avaliar as 
informações necessárias para definir as atividades que irão compor o projeto. 

3. Abertura do projeto  Em seguida o colaborador cria um projeto no sistema do GTWEB, 
onde deverá descrever do que se trata o projeto, adicionar os envolvido. Posteriormente 
inserindo as tarefas necessárias ao cumprimento e os envolvidos no projeto. Importante 
levar em conta as características de um projeto: 

a. Prazo 
b. Custo 
c. Escopo 
d. Produto 
e. Métricas de controle 
f. Envolvidos 

4. Conclusão do projeto  no momento da entrega da atividade (projeto), o produto fim deve 
sempre gerar também uma documentação, tratando das características do serviço 
realizado, mesmo que ele não seja uma nova atividade da DIVTI e ou não seja rotineira. 

6.1.4 ISO27001 

A metodologia da ISO27001 será abordada no momento em que todo o funcionamento possa 
ser medido e auditado. Antes desta realidade sua aplicação seria leviana. 

Como se espera realizar a revisão deste texto em até 3 meses após ter sido apresentado, 
esperamos que as condições de aplicação possam ser melhores nesta data. E assim garantir 
toda a segurança da informação que é necessária ao INTO hoje. 

6.2 Métricas 

As Métricas serão definidas de acordo com a necessidade de realizar tarefas que seja 
necessário acompanhamento da unidade gestora da DIVTI. Assim as métricas serão definidas 
de acordo com cada atividade, relacionando-a ao seu escopo e a sua unidade de medida 
específica.  

SLA: 

Uma medida em tempo ou porcentagem de tempo acordada com a ponta do cliente que 
indicará a qualidade esperada do serviço. 

Quantidade de eventos: 

Como um dos primeiros eventos do processo de melhoria será a implantação de um controle 
efetivo de chamados, a unidade de medida mais utilizada será a quantidade de eventos que 
um dado serviço apresenta em um mês. Isto para cada relatório mensal os 10 itens mais 
problemáticos terão atenção especial nas atividades do mês seguinte, além obviamente de 
serem acompanhados diariamente pelo coordenador do Service-Desk. 
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6.3 Estratégia 

A Estratégia de funcionamento da DIVTI é através de práticas conhecidas e respeitadas no 
mercado implementar atividades condicionadas de forma que seus colaboradores possam ter 
qualidade no atendimento e ao mesmo tempo propor novas soluções tecnológicas. 

A primeira fase da implementação será a mudança do conceito do SERSUT para um conceito 
mais condizente com as políticas da ITIL V3, dividindo-a em Service Desk, Help Desk. De 
forma a atender as seguintes necessidades: 

 Gestão de inicidentes 
 Gestão de problemas 
 Gestão de serviços 

Na continuação serão implantadas nesta ordem: 

1. Gestão do conhecimento 
2. Gestão de configuração 
3. Gestão de mudanças 
4. Gestão Financeira 

Após estes passos trilhados serão implantados os demais frameworks a citar na ordem: 

1. COBIT 
2. PMBOK (escritório de projetos) 
3. BPM (escritório de processos de negócio) 
4. SNIA 
5. ISO27001 

Ao fim de todos os processos e a validação dos mesmos, o processo será reiniciado 
novamente gerando um ciclo PDCA, só que desta vez apoio por um escritório de projeto. 

6.4 Gráfico Estratégia X TI 

Estratégia Objetivo  Relevância 
para o INTO 

Relevância 
para a DIVTI

Service Desk Controle efetivo de chamado Alta Alta 

Gestão de incidentes 
Diferencia problemas de incidentes, 
avisando a todos os atingidos caso 
necessário 

Alta Alta 

Gestão de problemas 
Gerir melhor problemas ocorridos no 
cotidiano 

Alta Alta 

Gestão de serviços Gerar qualidade no atendimento Alta Alta 

Gestão do conhecimento Profissionalizar os técnicos Alta Alta 

Gestão de configuração Maximizar a tecnologia envolvida Alta Alta 

Gestão de mudanças Garantir o controle do parque Alta Alta 

Gestão Financeira Melhorar os investimentos em tecnologia Alta Alta 

COBIT Alinhar TI e as atividades do INTO Alta Alta 
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PMBOK (escritório de 
projetos) 

Gerar pessoas capazes de gerir projetos de 
forma que a DIVTI possa sugerir mudanças 
diretamente a sua coordenação 

Alta Alta 

BPM e MOF 
Gerar orientação ao processo gerando 
qualidade em todos os processos 

Alta Alta 

ISO27001 
Criar o conceito de segurança da 
informação 

Alta Alta 

6.5 Riscos 

Faz-se necessário a implantação da medição de Risco, de forma que a principio serão 
aplicadas políticas de risco qualitativo baseada em acordos de SLA e amostragem de serviços, 
assim quando toda a implantação for completada o risco será repensado e caso seja 
necessário a metodologia de tratamento de risco pode ser mudada para uma forma 
quantitativa. 

Para todos os efeitos o coeficiente usado para calcular o risco envolvendo uma atividade da TI 
como um todo, será: 

Risco de perda de funcionalidade: 

Risco = Probabilidade (Nominal) X MPE 

Onde:  

Risco: é o dado esperado. 

Probabilidade: é um valor estipulado para a possibilidade do evento acontecer. 

MPE: é o valor máximo encontrado na elaboração dos cinco itens de maior risco: 

 Jurídico 
 Imagem 
 Competitividade 
 Financeiro 
 Geral 

6.6 Maturidade da Medição 

A princípio todo processo desenvolvido pela DIVTI é um processo PDCA. Ou seja, cíclico e 
precisa de datas de inicio, execução e fim.  

Generalizando, podemos dizer que todo processo alcança a sua maturidade quando passa a 
atender com acompanhamento da gerencia apenas por métricas e relatórios. E no caso de 
necessitar de reformulação uma data pode ser definida no momento de implantação do serviço. 
Caso não venha a ser definido fica estipulada a data de validade de um ano para que o 
processo seja avaliado e caso necessário alterado para se adequar a realidade. 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE – SAS  
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PDTI 2013/2015 

REVISÃO FOLHA 

Nº MÊS/ANO 23 / 31
01 SET/13  

 
 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INTO 
 

6.7 Análise SWOT (Matriz FOFA) 
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7. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 

Planejamento das Ações 

Planejamento das Ações de Manutenção de Infraestrutura 

Necessidade: 1 

Renovação do contrato de manutenção e licenças de software e hardware alocados no INTO 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço

Ações 

M1.1 
Renovação do contrato de 

manutenção dos equipamentos da 
CISCO 

SERINF 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de 
aquisição do contrato junto ao 
Coordenação de Administração 

M1.2 
Renovação do contrato de 

manutenção dos equipamentos da 
IBM 

SERINF 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de 
aquisição do contrato junto ao 
Coordenação de Administração 

M1.3 
Renovação do contrato de 

manutenção dos equipamentos da 
HP 

SERINF 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de 
aquisição do contrato junto ao 
Coordenação de Administração 

M1.4 
Renovação do contrato de 

manutenção dos Thin Clients  
SERINF 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de 
aquisição do contrato junto ao 
Coordenação de Administração 

M1.5 
Renovação da licença XenDesktop 

Platinum 
SERINF 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de 
aquisição do contrato junto ao 
Coordenação de Administração 
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Planejamento das Ações 

Planejamento das Ações de Segurança 

Necessidade: 2 

Renovação do contrato de manutenção e licenças de software e hardware alocados no INTO 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço

Ações 

M2.1 
Renovação da licença do Antispan 

IronPort 
SERSI 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M2.2 
Renovação da licença do Anti‐Virus 

McAfee 
SERSI 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M2.3 
Renovação da licença do 
controlador de conteúdo 

Websense 
SERSI 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M2.4 

Contratação de Empresa 
especializada em oferecer 
soluções de segurança para 

blindagem de informações com 
certificação digital. 

SERSI 

Levantamento dos requisitos de TI 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 
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Planejamento das Ações 

Planejamento das Ações de Aquisição 

Necessidade: 3 

Aquisição de Soluções de Tecnologia da Informação 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço 

Ações 

M3.1 
Aquisição de software de 

monitoria de LOG 
SERSI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.2 
Aquisição de software para backup 
de máquinas virtuais plataforma 

Citrix 
SERSI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.3 
Aquisição de solução de 

manutenção para as Salas Cofres 
SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.4  Aquisição de Tablets 
DIVTI/ 
COUNH 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.5 
Aquisição de solução de telefonia 

fixa 
SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.6 
Aquisição de solução de telefonia 

móvel 
SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição do 
contrato junto ao Coordenação de 
Administração 
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Aquisição de Soluções de Tecnologia da Informação 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço 

Ações 

M3.7 
Aquisição de solução de 

Outsourcing de impressão. 
SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.8  Aquisição de micros computadores SERSUT 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.9 
Aquisição de solução de 

manutenção para as câmeras, 
catracas e controle de acesso. 

SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.10 
Aquisição de equipamentos para 
manutenção dos ativos de rede 

SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.11  Aquisição de notebook  DIVTI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.12 
Aumento da capacidade de 

armazenamento dos dados em 
Storage 

SERSI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 
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Aquisição de Soluções de Tecnologia da Informação 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço 

Ações 

M3.13  Aquisição de novas fitas de backup SERSI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.14  Aquisição de novos servidores  SERSI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.15  Aquisição de novos switches  SERSI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M3.16 
Aquisição de solução de fábrica de 
software pela métrica de pontos 

de função 
SERDESI 

Levantamento das necessidades 

Definir Plataforma e requisitos 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 
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Planejamento das Ações 

Planejamento dos Projetos em Desenvolvimento 

Necessidade: 4 

Projetos em desenvolvimento pelo INTO 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço 

Ações 

M4.1 
Entrega do servidor de tarifação 

de ligações 
SERINF 

Realização de testes no ambiente 

Adequação da plataforma para iniciar a 
tarifação 

M4.2 
Aumento na disponibilidade de 
memória nos servidores Blade 

SERSI 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M4.3  Implementação de servidor de FAX SERINF 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

Elaborar cronograma de desenvolvimento e 
teste no ambiente 

M4.4 
Projeto de envio de mensagem de 

texto (SMS) 
SERINF 

Levantamento das necessidades 

Definir plataforma  

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

M4.5  Projeto de Governança de TI  SERSI 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

Implementação do cronograma de execução 

M4.6 
Projeto de canal de voz 0800  

(ligações gratuitas) 
SERINF/ 
SAC 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 
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Planejamento dos Projetos em Desenvolvimento 

Necessidade: 4 

Projetos em desenvolvimento pelo INTO 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço 

Ações 

M4.7  Projeto de gravação de ligações  SERINF 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

Elaborar cronograma de desenvolvimento e 
teste no ambiente 

M4.8 
Projeto Hospital sem papel 

(ECM, prontuário eletrônico e 
certificação digital) 

DIVTI 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 

Adequação da plataforma para iniciar 
implementação 

M4.9 
Projeto de Virtualização dos  Thin 

Clients 
SERINF 

Revalidação do ambiente  

Atualização do produto com inovações para 
melhoria do parque virtualizado. 

M4.10 
Projeto de migração do File Server 

para adequação do novo 
organograma Institucional 

SERINF 

Levantamento das necessidades 

Migração do conteúdo conforme 
organograma 

M4.11 
Projeto de organização do Active 

Directory 
SERINF 

Levantamento dos requisitos 

Organização conforme organograma 

M4.12 
Projeto de Gerenciamento de 

Energia 
SERINF 

Levantamento das necessidades e análise de 
viabilidade 

Elaboração do processo de aquisição da 
solução  junto ao Coordenação de 
Administração 
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Planejamento dos Projetos em Desenvolvimento 

Necessidade: 4 

Projetos em desenvolvimento pelo INTO 

IDMETA  Meta 
Responsável 
pelo Serviço 

Ações 

M4.13 
Projeto de atualização da versão 

do Controlador de Domínio 
SERSI 

Criação de ambiente de testes para analisar 
impactos na rede 

Criação de cronograma para migração 

M4.14 
Projeto de atualização da versão 

do Servidor de e‐mail 
SERSI 

Levantamento das necessidades 

Elaboração do processo de 
aquisição/renovação da solução  junto ao 
Coordenação de Administração 

Elaborar cronograma de desenvolvimento 

M4.15 
Projeto de migração do ambiente 

externo para REDECOMEP 
SERSI 

Criação de ambiente de testes para analisar 
impactos na rede 

Criação de cronograma para migração 

M4.16 
Projeto de melhorias do Sistema 

de Gestão Hospitalar 
SERDESI 

Definição das necessidades 

Criação de cronograma para implantação das 
melhorias 

 

 


