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RESUMO 
 
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) permite às equipes de saúde da família 

avaliarem e organizarem o seu processo de trabalho, através de indicadores pré-estabelecidos. 

O objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento e a utilização dos instrumentos de 

registro do SIAB pelos gestores municipais de saúde, coordenadores da atenção básica e pelos 

profissionais que compõem as equipes de saúde da família de municípios da microrregião de 

Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. Foi realizado sob uma perspectiva 

quantitativa e outra qualitativa, com abordagem exploratória. A fase quantitativa da pesquisa 

foi um estudo transversal cujo universo foram os relatórios extraídos do SIAB elaborados 

pelos profissionais das equipes de saúde da família no período de maio a julho de 2013, onde 

se avaliou seu preenchimento por meio de estatística descritiva univariada. Na etapa 

qualitativa, os atores sociais foram entrevistados com base em um roteiro semiestruturado e a 

análise das entrevistas foi realizada com a técnica de análise de conteúdo, modalidade análise 

temática. Os resultados mostraram que, em todos os municípios pesquisados, o software do 

SIAB encontra-se instalado exclusivamente em computadores das Secretarias Municipais e 

seus relatórios são desconhecidos na grande maioria das vezes pelos gestores e pelos 

profissionais de saúde e, portanto, não são usados para o planejamento das ações em níveis 

local e municipal.  

 

Descritores: indicadores de saúde, sistemas de informação, atenção básica à saúde, saúde da 

família. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The information system of the basic attention (SIAB) allows family health care teams 

evaluate and organize its working process. The main target of this study was to analyze the 

knowledge and use of the SIAB‘s instruments registry by the municipal health secretaries, 

coordinator of primary care and by professionals who make up the family health care teams of 

municipalities of Santo Antônio de Pádua microregion, from Rio de Janeiro State. The study 

was conducted under a quantitative and qualitative perspective, witn an exploratory approach. 

The quantitative research phase was characterized by a cross-sectional study whose universe 

were extracted from the reports prepared by the professionals of the SIAB family health care 

teams for the period from May to July 2013, which were analyzed through univariate 

descriptive statistic. At the qualitative phase, the social actors were interviewed on the basis 

of a semi-structured schedules and the interviews analysis was conducted with the technique 

of content analysis, thematic analysis mode. The results showed that in all the cities  

surveyed, the SIAB’s software is only installed in computers of the central level of the 

municipal departments and its reports are unknown in most cases by municipal health 

secretaries, and health professionals and therefore are not used to planning actions at the local 

and municipal levels.  

 

Keywords: health status indication, information systems, family health care, family health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A informação e o seu acesso são importantes para a representação das atividades 

em diversos setores da sociedade, nas relações interpessoais e para a organização do 

processo de trabalho. É um produto do registro de fatos não elaborados que necessita 

estar vinculado a um conceito amplo, explicativo sistemático e abrangente (ANDRADE 

& SOARES, 2001). De acordo com Leite (2010) a construção do conhecimento é 

resultante da interação da informação e a visão que temos sobre a vida e o trabalho, o 

entendimento do contexto no qual ela se encontra e o contexto em que se encontra o 

sujeito que a recebe e interpreta. 

Os Sistemas de Informação em Saúde foram implantados de forma gradativa e 

permanente em todo o território nacional a fim de propiciar elementos para avaliação e 

análise da origem e registro de dados relacionados às diversas ações e serviços que 

fazem parte do trabalho das equipes de saúde na atenção básica (SILVA; GOMES & 

CARVALHO, 2008). 

O trabalho de supervisão como enfermeiro instrutor/supervisor que tenho 

desenvolvido junto às equipes de saúde da família (eSF) proporciona o vínculo com 

diversos atores sociais que compõem a equipe multiprofissional permitindo um canal de 

comunicação favorável ao aprendizado, à compreensão e ao entendimento das inúmeras 

responsabilidades e dificuldades que os profissionais enfrentam no cumprimento de 

suas atribuições. 

Durante a realização da orientação e acompanhamento do trabalho como 

enfermeiro do processo de educação permanente junto às diversas equipes de saúde da 

família em alguns dos municípios que compõem a região Noroeste Fluminense, 

constatei que nem todos os profissionais preenchiam e utilizavam os instrumentos de 

registro do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) de forma contínua e 
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fidedigna como ferramentas facilitadoras ao diagnóstico comunitário, local e 

epidemiológico. Isto provavelmente compromete as etapas de produção, 

monitoramento, avaliação e divulgação das informações pelos profissionais de saúde, o 

que acaba por dificultar o aprimoramento do processo decisório, a gestão e a gerência 

informatizada dos serviços. 

Estes instrumentos devem fazer parte da realidade diária do trabalho 

desenvolvido por toda a equipe de saúde da família; contudo, percebe-se que muitas 

equipes apenas utilizam os instrumentos de cadastro familiar (FICHA A) e os 

instrumentos de consolidação dos dados (PMA2 e SSA2) a fim de alimentarem o SIAB. 

Logo, há um déficit na continuidade do cuidado às famílias adscritas na área de 

abrangência, enfraquecimento no manejo da referência e contrarreferência e, sobretudo 

na qualidade da informação e no empoderamento social, o qual é concebido quando 

permitimos que os sujeitos se tornam co-partícipes do processo do seu próprio cuidado 

(KLEBA &WENDAUSEN, 2009). 

Logo, percebi que o SIAB muitas vezes não é utilizado como instrumento 

facilitador no processo de diagnóstico, planejamento, organização, monitoramento e 

avaliação das ações de saúde, tornando-se um sistema de informação em saúde estático 

utilizado pela equipe apenas para cumprir a exigência do fluxo do repasse mensal das 

informações para os demais níveis de esfera do governo. A partir dessa vivência, 

trouxemos como questão norteadora: os gestores municipais de saúde, os coordenadores 

da atenção básica e os profissionais das equipes de saúde da família conhecem, utilizam 

e valorizam os instrumentos de registro do Sistema de Informação da Atenção Básica 

para organizarem o seu processo de trabalho?  

Nosso pressuposto é que, embora as equipes de saúde da família preencham os 

instrumentos de consolidação dos dados do SIAB, não utilizam os relatórios por eles 
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gerados como ferramenta organizadora do processo de trabalho e avaliadora do impacto 

das ações desenvolvidas.  

O SIAB possui características distintas em relação aos outros sistemas de 

informação em saúde por ter sido desenvolvido como um sistema gerencial de coleta, 

processamento, avaliação, análise e transmissão de informações específico para lidar 

com as questões vivenciadas pelas eSF. Utiliza instrumentos de registro que 

possibilitam a coleta de dados primários e a transformação dos mesmos em informação, 

gerando conhecimento para a equipe e a população acerca das atividades e 

procedimentos realizados na área de abrangência da equipe de saúde da família. 

Incorpora em seu conceito a noção de território, território-problema e responsabilidade 

sanitária o que contribui para o processo de reorganização da atenção básica no âmbito 

do SUS (MINAS GERAIS, 2006). 

O SIAB demonstra ser um importante instrumento para se planejar e avaliar o 

trabalho das equipes de saúde da família, proporcionando uma rápida identificação dos 

principais problemas de saúde das famílias e das comunidades, possibilitando aos 

gestores locais as tomadas de decisões pertinentes, frente ao quadro epidemiológico 

apresentado num determinado momento (BRASIL, 1998b apud RIGOBELLO, 2006, p. 

32). Tem como características dar suporte operacional e gerencial ao trabalho de coleta 

de dados realizado pelas eSF e gerar informações essenciais para as Secretarias 

Municipais de Saúde, Estaduais de Saúde e Ministério da Saúde (FIGUEIREDO et al. 

2010). Logo, nota-se que a não utilização dos instrumentos de registro que fazem parte 

do SIAB, durante a realização das atribuições e procedimentos, dificulta as equipes de 

saúde da família a obterem respostas fidedignas e adequadas sobre aspectos 

socioepidemiológicos e de saúde da população adscrita, comprometendo o alcance dos 

princípios que orientam a atenção básica, como o primeiro contato, a longitudinalidade, 
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a integralidade, a coordenação, a abordagem familiar e a orientação comunitária 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 62). 

Esta pesquisa trouxe como objetivo geral analisar o conhecimento e a utilização 

dos instrumentos de registro do Sistema de Informação de Atenção Básica pelos 

gestores municipais de saúde, coordenadores da atenção básica e pelos profissionais das 

equipes de saúde da família de municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua, 

Estado do Rio de Janeiro. Como objetivos específicos se propuseram a: a) verificar se 

os gestores municipais de saúde, os coordenadores da atenção básica e as equipes de 

saúde da família foram capacitados no uso do SIAB e se utilizam todos os instrumentos 

de registro deste sistema em sua prática no cotidiano; b) analisar a percepção dos 

gestores municipais de saúde, dos coordenadores da atenção básica e dos profissionais 

das equipes de saúde da família sobre o motivo do uso dos instrumentos de registro do 

Sistema de Informação da Atenção Básica para a organização do processo de trabalho e 

planejamento local; c) contribuir para organizar o processo de trabalho e trazer à luz 

aspectos que dificultem a integração do sistema de forma ampliada no cotidiano das 

equipes estudadas. 

A relevância e as contribuições deste estudo serão importantes para o cotidiano 

do trabalho dos profissionais das equipes de saúde da família para a adequação das 

ações no ambiente de trabalho e também para a academia e a ciência. 
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2 A ATENÇÃO BÁSICA E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 

O primeiro nível de atenção à saúde, denominado de atenção básica ou atenção 

primária, sofreu mudanças no panorama nacional ao longo da história, uma vez que 

passou de uma responsabilidade paralela ao custeio das ações pelo Ministério da Saúde, 

para uma concepção estratégica, de reorganização do modelo de atenção, estruturada 

por instrumentos normativos que contribuem para a sua organização, para o seu 

crescimento, ao seu financiamento e à abrangência dentro do sistema público de saúde 

(HEIMANN & MENDONÇA, 2005). Utilizamos ao longo do texto o termo atenção 

básica não por preterir o termo atenção primária, mas em consonância com a 

terminologia utilizada pela Política Nacional da Atenção Básica (2012a). 

Segundo Ministério da Saúde (2012a), a atenção básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e 

a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 

a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 

devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e 

relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 

o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser 

acolhidos. 
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Starfield (2002, p. 28), propõe que deva ser desenvolvida por meio de um 

conjunto de ações e práticas que requerem, para a sua efetivação, grande pluralidade de 

atitudes, habilidades e conhecimentos técnicos e científicos de alta complexidade e 

baixa densidade tecnológica, garantindo acesso a todos os outros níveis do sistema de 

saúde e desenvolvendo ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 

Esta mesma autora pressupõe que este nível de atenção é o responsável pelo 

primeiro atendimento às necessidades e queixas do usuário. Focaliza sua atenção e olhar 

ao cliente como um todo, em sua singularidade e fornece, também, meios e condições 

para coordenar o cuidado e/ou referenciar a terceiros ou outros pontos de atenção à 

saúde. É composta por princípios denominados: primeiro contato; longitudinalidade; 

integralidade; coordenação; abordagem familiar e orientação comunitária1, os quais 

norteiam e orientam o trabalho.  

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde 

com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.  

                                                
1  Primeiro Contato – A atenção primária à saúde deve ser a porta de entrada, ou seja, o ponto de entrada 
de fácil acesso ao usuário para o sistema de serviços de saúde. 
2 Longitudinalidade – Lidar com o crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no decorrer de 
um período de anos. 
3 Integralidade – A atenção primária à saúde deve reconhecer as necessidades de saúde da população e 
os recursos para abordá-las. 
4 Coordenação – É um estado de estar em harmonia numa ação ou esforço comum. 
5 Abordagem familiar – Remete ao conhecimento pela equipe de saúde dos membros da família e dos 
seus problemas de saúde. 
6 Orientação comunitária – A atenção primária à saúde deve utilizar habilidades clínicas, 
epidemiológicas, ciências sociais e pesquisas avaliativas, de forma complementar, para ajustar os 
programas para que atendam as necessidades específicas de saúde de uma população definida 
(STARFIELD, 2002). 



21 
 

O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, 

define que a porta de entrada é o serviço que presta o primeiro atendimento à saúde do 

usuário do SUS e que “o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de 

saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e 

hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”. De acordo com o Ministério 

da Saúde, a atenção básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 

capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o 

primeiro contato, a porta de entrada e o centro de comunicação com toda a rede de 

atenção à saúde (BRASIL, 2012a). 

Têm como fundamentos e diretrizes: ter território adstrito que permite realizar o 

diagnóstico de ambiência, a gestão compartilhada e a realização de ações setoriais e 

intersetoriais em consonâncias aos condicionantes e determinantes de saúde da 

população; viabilizar o acesso contínuo e de qualidade a todas as pessoas como direito 

universal à saúde; adscrever a população da área de abrangência e estabelecer vínculo 

de confiança e responsabilização pelo cuidado; coordenar a integralidade das ações de 

promoção, preventivas e curativas, programáticas e de demanda espontânea, vigilância à 

saúde, tratamento, reabilitação e manejo das diversas tecnologias inerentes ao cuidado e 

à gestão; estimular a participação social a fim de que possam participar da construção 

do seu próprio cuidado, promovendo o empoderamento social (BRASIL, 2012a). 

Para o cumprimento de algumas funções elencadas acima, a atenção básica deve 

garantir o funcionamento das redes de atenção à saúde, para que sejam resolutivas 

coordenadoras do cuidado e ordenadoras dos serviços. (BRASIL, 2012a). Todavia há de 

se superar a fragmentação das relações sociais e do cuidado que persistem na rede de 

serviços a fim de potencializar a atenção básica como porta de entrada e centro 

ordenador e integrador dos demais pontos de atenção que compõem a rede de atenção à 
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saúde. Para isto, faz-se necessário investir na criação de tecnologias de informação e 

comunicação; promover a intersetorialidade entre os níveis de atenção, integrar as ações 

e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais e 

ordenar as redes (GIOVANELLA et al. 2009). 

No início da década de 90, o Ministério da Saúde criou o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), regulamentado em 1997 como um modelo para o 

aprimoramento e a consolidação do SUS a partir da reorientação das ações e serviços de 

âmbito ambulatorial e domiciliar. O PACS tem um importante papel no atendimento às 

famílias adscritas no território de atuação com ações de cunho promocional e 

preventivo, realizadas pelos agentes comunitários de saúde e pelo enfermeiro, sem a 

presença do médico. Há alguns municípios brasileiros que ainda trabalham no modelo 

do PACS, mas na grande maioria este modelo, hoje em dia, é compreendido como uma 

estratégia transitória ao Programa Saúde da Família (BRASIL, 2001d). 

Para ampliar o campo de ação junto às famílias em seu território, em 1994 foi 

implantado o Programa Saúde da Família (PSF) como proposta de reorientação das 

ações da atenção básica e como estratégia de consolidação do SUS (SANTOS & 

CUTOLO, 2004). A partir do ano em questão foram formadas as primeiras equipes de 

saúde da família, ampliando a abrangência e o escopo das ações dos agentes 

comunitários de saúde com fundamento em novas bases e critérios, tais como 

diagnóstico de saúde da comunidade, planejamento/programação local, 

intersetorialidade, abordagem multiprofissional, referência e contrarreferência, 

educação continuada, acompanhamento e avaliação e controle social (BRASIL, 2001e). 

O PSF é definido como estratégia a partir de 1997, no intuito de superar a noção 

restrita e eleitoreira atribuída à categoria programa, no mesmo momento em que o 
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Ministério da Saúde assinala seu destacado papel na reorientação do modelo assistencial 

(UCHIMURA & BOSI, 2012 apud FRAIZ, 2007, p. 48-74). 

De acordo com os dados apresentados no sítio do DAB/MS, no ano de 2013 

(<http://www.saude.gov.br/dab>. Acesso em 12 nov. 2013), há aproximadamente 

234.767 agentes comunitários de saúde distribuídos em 5.349 municípios. A cobertura 

populacional de Agentes Comunitários de Saúde em relação à população é de 

aproximadamente 60,9% da população brasileira, o que corresponde a cerca de 115,4 

milhões de pessoas atendidas por 231.500 milhões destes profissionais. Enquanto você 

lê está dissertação, aproximadamente 383.847 mil profissionais em todo o Brasil estão 

fazendo a Saúde da Família acontecer! 

A estratégia saúde da família espera que os municípios estejam preparados a 

trabalharem na lógica da saúde da família, de forma regionalizada e hierarquizada, 

permitindo a integração entre os serviços de modo a enriquecê-los, reorganizá-los e 

defini-los como a porta de entrada aos demais níveis de atenção à saúde (BRASIL, 

2001a). 

Esta política têm relação com os compromissos definidos na “I Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde”, realizada em Ottawa, no Canadá, em 1986; 

compromissos estes que buscam ratificar a importância da implementação da saúde em 

diversos setores da sociedade, tais como o político, econômico, cultural, ambiental, 

comportamental e biológicos (OLIVEIRA, 2008). 

Foi concebida como uma estratégia de inversão do modelo assistencial com a 

finalidade de organizar, fortalecer, estruturar, transformar e superar as práticas de saúde 

vigentes no momento de seu surgimento, ou seja, um modelo potencial ao 

desenvolvimento de ações intersetoriais (ALENCAR, 2005). 

http://www.saude.gov.br/dab
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No entanto, o PSF ainda não faz uso de forma suficiente do conjunto de saberes 

e técnicas necessárias, nem buscou ainda a integração com todas as áreas que permitam 

de fato, uma mudança no processo de trabalho dos profissionais envolvidos, pois apesar 

de existir uma Política Nacional de Educação Permanente há um déficit no processo de 

educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho. (CONASS, 2004). 

Uma equipe de saúde da família (eSF) é multiprofissional e composta no 

mínimo por um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de Saúde. Cada equipe é responsável por uma população adscrita 

de no máximo quatro mil pessoas, sendo a média recomendada de três mil habitantes, 

com jornada de trabalho de quarenta horas semanais para estes profissionais, exceto 

para os médicos onde, em algumas situações, é permitido a carga horária de 20 horas ou 

32 horas semanais. Cada agente comunitário de saúde é responsável por um máximo de 

setecentos e cinquenta pessoas podendo cada equipe ser composta por até doze agentes 

comunitários de saúde (BRASIL, 2012a). Os trabalhadores que compõem a Estratégia 

Saúde da Família devem atuar buscando soluções inovadoras e criativas, aliando o 

senso crítico à prática humanizada, com responsabilidade durante o cumprimento de 

suas atribuições e buscando a resolubilidade das questões de saúde das pessoas sob sua 

responsabilidade baseado num modelo de informação que garanta a continuidade das 

ações (CAMELO & ANGERAMI, 2008). 

O Ministério da Saúde (2011c, p. 9) traz como atribuições comuns aos membros 

das equipes de atenção básica algumas que vêm ao encontro de nossos 

questionamentos: 

 manter atualizado os dados na ficha de cadastramento da família para que a 

equipe possa realizar o diagnóstico, planejamento e análise da situação de 
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saúde de sua área de abrangência levando-se em consideração os aspectos 

demográficos, sociais, econômicos, culturais e epidemiológicos; e 

 assegurar o registro, a fidedignidade e a qualidade das informações nos 

sistemas de informação em saúde na atenção primária à saúde. 

Para isto, é imprescindível que os profissionais das equipes de saúde da família 

durante o trabalho no cotidiano assistencial coletem fidedignamente os dados primários 

e os registre de forma segura para que possam utilizar a informação como ferramenta 

facilitadora ao processo de trabalho. 
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3 A INFORMAÇÃO COMO ELO ESTRUTURANTE DO SISTEMA DE SAÚDE 
 
 

A informação, enquanto produto, é importante para a organização pessoal, social 

e processual da sociedade. Há vários meios disponíveis de acesso à informação, mas 

nem sempre sua utilização acontece de forma contínua e sistemática, sendo associada 

muitas vezes de forma empírica ao conceito de dado, como uma descrição limitada do 

real (FIGUEIREDO, 2009). 

Observa-se que o termo informação ainda gera confusão em relação às 

diferenças conceituais de dado e conhecimento. Estes termos são distintos e utilizados 

de forma complementar de modo que não se sobrepõem, ou seja, os dados podem 

representar fatos e ideias podendo ser quantificáveis ou não, já o conhecimento é o 

resultado do processamento destes dados (SILVA; GOMES & CARVALHO 2008, p. 

51). 

De acordo com a Portaria nº. 1.583, de 19 de Julho de 2012, a informação 

corresponde a dados que ainda não foram ou já se tornaram processados podendo ser 

utilizado para a construção, produção e disseminação do conhecimento, vinculado a 

qualquer meio e formato de divulgação social. 

Silva, Gomes & Carvalho (2008 apud MORAES, 1994, p. 19-20), diz-se que o 

dado é o registro de fatos não elaborados, uma descrição não contextual do real, uma 

observação em sua forma mais básica, desvinculada de um referencial explicativo e 

difícil de ser utilizado como informação, pois ainda não foi processado. Todavia, a 

informação é entendida como o resultado do processamento dos dados de forma 

elaborada e sistematizada, o que a torna uma descrição mais total do real, associada a 

um referencial explicativo abrangente e contextual. 

O conhecimento é construído a partir de novas e antigas informações adquiridas, 

resultante da interação das informações com a experiência tal como ela é vivida e 
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sentida pelos diversos profissionais em seu processo de trabalho (SILVA; GOMES & 

CARVALHO 2008, p. 52). 

 
Figura 1: Dados e Informação (ANDRADE & SOARES, 2001)  

 
De acordo com Almeida e Alencar (2000, p. 2) antes dos anos 70 não havia 

nenhum sistema informatizado com instrumentos de coletas de dados padronizado em 

todo o território nacional e a maioria dos indicadores de saúde era calculada com base 

em amostras representativas da população, por meio de pesquisas amostrais e também 

por estimativas censitárias; já os anos 80 sofreram influência da lógica da 

descentralização com a criação, inovação e implantação dos demais sistemas de 

informação em saúde. 

Para Figueiredo (2009, p. 37), a partir dos anos 90, os sistemas de informação 

em saúde sofreram influência da lógica da descentralização com algumas mudanças em 

sua disposição, organização e operacionalização. Um sistema de informação em saúde é 

formado por uma reunião de partes integrantes e interdependentes que juntas formam 

um todo com seu objetivo e respectivas funções. 

O sistema de informação em saúde é definido como, um instrumento capaz de: 

adquirir, organizar e avaliar os dados necessários à coleta, processamento, análise e 

transmissão da informação; capaz de obter dados satisfatórios em consonância aos 

objetivos e metas; avaliar a eficiência e a influência dos serviços prestados, além de 
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produzir informações sobre o estado de saúde da mesma (SILVA; GOMES & 

CARVALHO 2008, p. 55). 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) define como uma das atribuições comuns à 

União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em seu âmbito administrativo, 

a organização e a coordenação do sistema de informação em saúde (BRASIL, 1990). 

Para que um sistema de informação em saúde produza informações fidedignas e 

com qualidade é necessária que haja além da análise e comunicação entre as partes que 

o compõem, um canal de comunicação entre o sistema e o ambiente. O conhecimento de 

cada uma das etapas de um sistema de informação em saúde, sua aplicabilidade e 

continuidade pode garantir a veracidade das bases de dados e a plena utilização das 

mesmas.  

3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 
 

No âmbito do SUS, há vários sistemas de informações formados por sistemas 

específicos e que são importantes para a vigilância em saúde e análise da situação de 

saúde. Especifico abaixo os sistemas de informação em saúde de maior relevância e 

abrangência em todo o território nacional e posteriormente esclareço sucintamente seus 

objetivos (MINAS GERAIS, 2010): 

 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); 

 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); 

 Sistema de Informação Ambulatorial (SIA); 

 Sistema de Informação de Internações Hospitalares (SIH). 

 Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).  

O conjunto de ações relativas à coleta, codificação, processamento, fluxo, 

consolidação, avaliação, análise e transmissão das informações relativas aos óbitos em 
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todo o território nacional constitui o Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(BRASIL, 2009b). 

O SIM foi criado em 1975 com o objetivo da obtenção regular de dados sobre 

mortalidade em todo o território nacional. Em 1979 a coleta dos dados foi informatizada 

e a partir de 1991 o sistema foi descentralizado (BRASIL, 2009a). 

O instrumento para a coleta dos dados é a ficha de Declaração de Óbito (DO) 

preenchida preferencialmente pelo profissional médico, em três vias, de distintas cores, 

que após o preenchimento se responsabilizará, de acordo com o fluxo da declaração de 

óbitos, pelo encaminhamento das mesmas às instituições de saúde responsáveis. 

Atualmente contém nove blocos de variáveis, a saber: cartório, identificação, residência, 

ocorrência, óbito fetal ou menor de um ano, condições e causas do óbito, médico, causas 

externas e localidade sem médico (BRASIL, 2001b). 

Em locais onde não existam profissionais médicos trabalhando, as declarações 

de óbitos podem ser preenchidas pelo Cartório de Registro Civil, sendo necessária 

assinatura de duas testemunhas. O SIM é um importante instrumento para o serviço de 

Vigilância Epidemiológica, pois dispõe de informações acerca das características de 

pessoa, tempo e lugar, importantes para o diagnóstico comunitário (BRASIL, 2009b). 

A partir da consolidação dos dados coletados e processados pelo SIM é possível 

a produção de estatísticas e a construção de indicadores de saúde, assim como produzir 

informações sobre o perfil da mortalidade no município, na microrregião e na 

macrorregião de saúde. As principais limitações deste sistema estão relacionadas à 

causa básica do óbito ser mal definida, devido ao incorreto preenchimento pelo médico 

e também da não emissão das DO e do não encaminhamento para o processamento dos 

dados ao setor responsável (MINAS GERAIS, 2010). 
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O conjunto de ações relativas à coleta, codificação, processamento, fluxo, 

consolidação, avaliação, análise e transmissão das informações relativas aos 

nascimentos em todo o território nacional constitui o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (BRASIL, 2009b). 

O SINASC foi implantado a partir de 1990 a fim de reunir informações sobre os 

nascimentos em todo o território nacional. Antes desta data, as análises estatísticas eram 

realizadas apenas por estimativas censitárias (BRASIL, 2011e) 

Utiliza como instrumento padronizado de coleta de dados a Declaração de 

Nascidos Vivos (DN). Esta não precisa ser preenchida exclusivamente pelo profissional 

médico, devendo ser preenchida em três vias, de distintas cores, nos hospitais e outros 

serviços de saúde que realizam partos, e também, nos Cartórios de Registro Civil, na 

presença de duas testemunhas se algum parto ocorrer em domicílios se assistência 

médica (BRASIL, 2011d). 

A ficha de Declaração de Nascidos Vivos (DN) é composta por sete blocos de 

variáveis, a saber: cartório, local de ocorrência, mãe, informações sobre a gestação e 

parto, informações sobre o recém-nascido, identificação e responsável pelo 

preenchimento (BRASIL, 2001c). 

Este sistema é importante para a construção de indicadores relacionados à 

assistência materno-infantil, pois o número de nascidos vivos constitui informação 

importante para a construção dos indicadores de mortalidade infantil, mortalidade 

materna, mortalidade neonatal e também para o cálculo das coberturas vacinais. O 

SINASC é uma importante fonte de dados para o planejamento, acompanhamento e 

avaliação da qualidade da assistência ao pré-natal (BRASIL, 2009a).  

O SINAN foi criado em 1990 com o objetivo de coletar dados sobre agravos e 

doenças de notificação compulsória em todo o território nacional e disseminar 
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informações a partir do processamento dos dados disponíveis nas fichas de notificação e 

investigação epidemiológica (BRASIL, 2007). 

É permitido aos gestores estaduais e municipais o acréscimo de doenças e 

agravos regionalmente importantes à lista de notificação, não sendo facultado o direito 

de excluir doenças, agravos e eventos presentes na lista de notificação nacional 

(BRASIL, 2011e). 

Recomenda-se que os dados coletados através dos instrumentos de registro 

sejam processados e analisados em todas as instâncias do governo e que haja referência 

e contrarreferência das informações em nível local para um maior monitoramento e 

abrangência das ações (BRASIL, 2003). 

A não notificação de doenças e agravos constantes da lista de notificação 

compulsória relacionada a uma respectiva semana epidemiológica indica que a 

notificação é negativa e que os serviços e os profissionais estão vigilantes caso ocorra a 

manifestação de algum agravo, doença ou evento à saúde da população (BRASIL, 

2011f). 

Enfim, o SINAN é um sistema de informação importante para a realização do 

diagnóstico comunitário e conhecimento da situação epidemiológica de uma 

determinada área geográfica, pois permite realizar o cálculo de alguns importantes 

indicadores de saúde, como a incidência, prevalência, a morbidade e a mortalidade além 

de também realizar análise da situação de saúde de acordo com as características de 

pessoa, tempo e lugar (BRASIL, 2009a). 

O SIA foi implantando na década de 90 com abrangência nacional a partir de 

1995 com o objetivo de registrar os atendimentos ambulatoriais e permitir a regulação, 

controle, avaliação e custeio dos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2009c).  
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O SIA, diferente dos outros sistemas anteriormente supracitados, SIM, SINASC 

e SINAN, além das funções de vigilância, planejamento e avaliação, permite também o 

controle e a auditoria dos atendimentos ambulatoriais do SUS por meio do Boletim de 

Produção de Serviços Ambulatoriais – BPA (SCATENA; TANAKA, 2001). 

Possibilita o repasse financeiro do Ministério da Saúde para os prestadores de 

serviços ambulatoriais a todos os profissionais conveniados que prestam serviços ao 

SUS em âmbito estadual e municipal. Este sistema permite também o controle 

orçamentário e o monitoramento da produção, possibilitando ao gestor um maior 

controle dos serviços disponibilizados a toda a população (MINAS GERAIS, 2010). 

O acesso a indicadores como o número médio de consultas médicas por 

habitante ao ano, o número de consultas médicas por consultório e também o número de 

exames realizados por meio de consultas médicas podem ser acessados pelo 

DATASUS, que, desde 1994, disponibiliza informações referentes aos registros dos 

atendimentos ambulatoriais realizados e também, por meio da análise dos dados, 

questões como fluxo, acesso, procedência e cobertura dos serviços de saúde (BRASIL, 

2009c). 

O SIH foi criado com o objetivo operacional de coletar os dados e gerar 

informações quantitativas das internações hospitalares realizadas pelo Sistema Único de 

Saúde a fim de consolidar os atendimentos e realizar o pagamento das internações 

(BRASIL, 2009a). 

Esse sistema, concebido para realizar o pagamento dos atendimentos realizados 

pelos hospitais contratados da Previdência Social, possui sistema de dados 

informatizados, desde 1984. Abrangeu os hospitais filantrópicos em 1986 e no próximo 

ano começou ser operacionalizado pelos hospitais universitários e de ensino, mas 
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somente em 1991 que os hospitais públicos federais, estaduais e municipais foram 

incluídos nos serviços do sistema (GOTLIEB; LAURENTI & JORGE 2008, p. 39). 

É o único entre os demais sistemas de informação em saúde que possui sua 

origem no registro dos dados das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) com a 

finalidade do pagamento das internações hospitalares de hospitais públicos e privados 

contratados pelo SUS. Atualmente apresenta uma abrangência considerável na produção 

do conhecimento no campo da saúde coletiva, pois a partir do relatório emitido pode-se 

obter informações diagnóstica, demográfica e geográfica em relação às internações 

(BITTENCOURT, CAMACHO & LEAL 2006, p. 19-20). 

O SIH pode fornecer informações sobre o quantitativo de internações 

hospitalares por condições sensíveis à atenção ambulatorial no SUS, sendo um ótimo 

instrumento para avaliar a resolutividade da atenção à saúde. Como principais 

limitações verifica-se que: o sistema aceita o cadastro de internações hospitalares 

referentes ao mesmo paciente em momentos diferentes, computando a mesma causa da 

internação mais de uma vez, o que dificulta a construção de indicadores de prevalência 

e incidência; o sistema apresenta informações de internações realizadas para apenas os 

usuários do SUS, não computando os cidadãos que são atendidos por planos de saúde e 

hospitais privados não contratados; é um sistema limitado epidemiologicamente ao 

levantamento de dados sobre o perfil da morbidade de uma população, pois a 

hospitalização na maioria das vezes ocorre devido à complicação de alguma doença 

(MINAS GERAIS, 2010). 

O Ministério da Saúde menciona também algumas limitações como dificuldade 

em se obter informações compatíveis como endereço do usuário; a ausência de crítica 

dos dados; pouca descrição sobre a sintomatologia apresentada pelo usuário, 
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diagnósticos médicos não condizentes com a causa básica da internação, entre outros 

(BRASIL, 2009a). 

Os principais obstáculos que um sistema de vigilância apresenta em sua 

operacionalização são: a falta de conhecimento dos técnicos e/ou profissionais que são 

responsáveis por alimentarem o sistema; déficit de informação quanto às doenças e 

agravos que compõem a lista de notificação nacional; falta da percepção pelos 

profissionais sobre a relevância do preenchimento correto dos campos que compõem as 

fichas de notificação e investigação epidemiológica para a saúde pública; déficit na 

contrarreferência das informações disponíveis nas fichas; falta de sigilo das informações 

por partes de alguns profissionais e também a não relevância, por alguns profissionais, 

da importância do preenchimento adequado de todos os campos das fichas para o 

monitoramento e planejamento das ações (MINAS GERAIS, 2010 apud WALDMAN, 

1998, p. 15).  

Para uma maior avaliação das ações e serviços de saúde executados em todo o 

território nacional, para a análise da informação e aprimoramento da gestão, e também 

para um maior controle social, o Ministério da Saúde criou o Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS). O DATASUS foi criado concomitantemente com a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que foi instituída pelo Decreto 100 de 

16/04/1991, publicado no D.O.U.  de 17/04/1991 e retificado conforme publicado no 

D.O.U. de 19/04/1991 (BRASIL, 2002).  

Em seu Art. 36, do Decreto Nº 7.797, de 30 de agosto de 2012, ao DATASUS 

compete, dentre outras, algumas ações: 

 fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, 

direcionadas à manutenção e ao desenvolvimento do sistema de 

informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério da Saúde; 
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 assegurar aos gestores do SUS e aos órgãos congêneres o acesso aos serviços de 

tecnologia da informação e bases de dados mantidos 

pelo Ministério da Saúde; e 

 apoiar os Estados, os Municípios e o Distrito Federal na informatização das 

atividades do SUS. 

3.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
  

O SIAB, componente de nosso estudo, foi criado em 1991 para que os serviços, 

ações e procedimentos que os profissionais realizavam individualmente e em equipe na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e no PACS no dia-a-dia dos seus trabalhos fossem 

registrados, processados e analisados, permitindo a utilização do consolidado das 

informações como uma ferramenta essencial ao diagnóstico comunitário (ALENCAR & 

PEREIRA, 2005). 

Foi implantado em todo o território nacional em 1998 substituindo o Sistema de 

Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS) (PORTAL DA 

SAÚDE, s/d). 

Rigobello (2006, p. 32) diz que o SIAB também tem o papel fiscalizador pois, a 

partir deste sistema, a equipe e o gestor conseguem acompanhar e monitorar as ações e 

os procedimentos que as equipes de saúde da família realizam na atenção básica. As 

equipes de saúde da família devem alimentar o sistema mensalmente com os dados 

obtidos da realização de seus procedimentos, sob o risco do não recebimento do recurso 

financeiro automático e regular do Ministério da Saúde para o município por meio do 

bloco de financiamento da atenção básica. 

É um sistema utilizado para o registro de dados, agravos e eventos que estão 

presentes no território das equipes de saúde da família, tornando-se um instrumento 
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valioso para o monitoramento das condições sociodemográficas, pois os instrumentos 

de registro que o compõem permitem a coleta de dados e a construção de indicadores 

pela equipe de saúde da família, que podem ser complementados pelo Censo e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre as condições de moradia, 

saneamento básico, condições de saúde em todos os ciclos de vida, tais como o 

acompanhamento à criança, à gestante, aos clientes com hipertensão, diabetes, 

tuberculose, hanseníase, além de dados sobre encaminhamentos, internações e óbitos 

(BRASIL, 2011a). 

Para Cavalcante (2011, p. 23), as informações geradas e processadas pelo SIAB 

e o entendimento do conceito de territorialização permitem à equipe identificar os 

problemas da população adscrita por meio do diagnóstico de ambiência, permitindo o 

monitoramento dos riscos, a avaliação dos fatores socioeconômicos e ambientais e uma 

melhor oferta de ações e serviços para a promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.  

Segundo Pereira & Barcellos (2006, p. 4), o território em que as equipes de 

saúde da família atuam na realização de suas atribuições profissionais é um território de 

vida pulsante que têm conflitos, interesses e adaptações e não apenas um espaço 

geográfico à realização de suas atividades logo, é possível entender a concepção de 

multiterritorialidade como uma reterritorialização dinâmica, seja em relação à uma área, 

ou a uma série de áreas que os atores sociais envolvidos vivenciam o tempo todo.  

Para estes mesmos autores, a principal fonte de informação para o Sistema de 

Informação da Atenção Básica é o conjunto de famílias adscritas no território de 

responsabilidade da equipe de saúde da família; no entanto, a informação gerada por 

este sistema e utilizada pelas equipes é prejudicada devido ao déficit de campos nas 

fichas capazes de promoverem especificações mais detalhadas e melhor compreensão 
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das informações geradas, tais como a classificação por grau de risco da família; 

atividades produtivas domiciliares, dentre outros, o que não facilita um diagnóstico 

situacional mais fidedigno e abrangente. 

O Sistema de Informação da Atenção Básica agrega as informações geradas dos 

dados coletados pelas equipes de saúde da família. Os instrumentos de registro são 

representados por fichas que devem ser utilizadas pelas equipes de saúde da família para 

o cadastramento e acompanhamento das ações e situações de saúde permitindo a 

realização do consolidado dos dados por meio dos relatórios (BRASIL, 2003). 

Os relatórios emitidos pelo SIAB são compostos por dados coletados 

diariamente pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), informantes-chave, por meio 

da realização das visitas domiciliares. As informações coletadas devem ser registradas 

diariamente nos instrumentos de registro que serão utilizados para a transformação do 

dado em informação e a produção de relatórios de consolidação para análise da situação 

de saúde (RADIGONDA; CONCHON; CARVALHO & NUNES, 2010, apud, 

BRASIL, 1998). 

De acordo com Ministério da Saúde (2003, p. 8), os instrumentos de registro que 

compõem o SIAB dividem-se em formulários de coleta de dados e formulários de 

consolidação dos dados. Os instrumentos de coleta de dados são: 

 cadastramento das famílias - Ficha A (ANEXO A);  

 acompanhamento de gestantes - Ficha B-GES (ANEXO B); 

 acompanhamento de hipertensos - Ficha B-HA (ANEXO C); 

 acompanhamento de diabéticos - Ficha B-DIA (ANEXO D); 

 acompanhamento de pacientes com tuberculose - Ficha B-TB (ANEXO E); 

 acompanhamento de pacientes com hanseníase - Ficha B-HAN (ANEXO F); 

 acompanhamento de crianças - Ficha C - Cartão da Criança (ANEXO G); 
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 registro de atividades, procedimentos e notificações - Ficha D (ANEXO H). 

Seguem abaixo os instrumentos de consolidação dos dados: 

 relatórios de consolidado anual das famílias cadastradas - Relatórios A1 

(ANEXO I), A2 (ANEXO J), A3 (ANEXO K) e A4 (ANEXO L); 

 relatórios de situação de saúde e acompanhamento das famílias - Relatório 

SSA2 (ANEXO M) e SSA4 (ANEXO N); 

 relatórios de produção e marcadores para avaliação - Relatório PMA2 (ANEXO 

O) e PMA4 (ANEXO P). 

Os relatórios SSA4 e PMA4 devem ser preenchidos apenas em municípios onde 

o sistema não esteja informatizado. 

O consolidado dos dados primários coletados pela equipe de saúde da família 

para o registro das informações no SIAB permite ao gestor municipal de saúde um 

diagnóstico de ambiência de sua realidade local. O SIAB é utilizado como instrumento 

de monitoramento da atenção básica e faz uso dos conceitos de territorialidade e 

adscrição da clientela, permitindo ao gestor e aos membros das equipes de saúde da 

família maior integração e garantindo planejamento estratégico compartilhado com 

definição de estratégias direcionadas à resolução dos principais problemas de saúde da 

população adscrita (MAIA; CORREA; LOPES & RODRIGUES-NETO, 2010, apud 

FELISBERTO, 2003). 

Na tentativa de coletar dados e gerar informações acerca de áreas ainda não 

contempladas formalmente pelos instrumentos de registro do SIAB, como saúde mental 

e alguns atendimentos de saúde bucal, e havendo também uma necessidade de melhorar 

o acesso e a qualidade da atenção básica, o Ministério da Saúde lançou o instrutivo do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-

AB). Este novo modelo de avaliação das ações da atenção básica pretende contemplar 
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financeiramente e dar subsídios técnicos aos municípios que aderirem esta estratégia 

(Brasil, 2011b).  

Nesse sentido, o sistema de informação foi modificado para atender às 
necessidades do monitoramento e avaliação por meio de indicadores de 
saúde, e, juntamente com a avaliação in loco das equipes, viabilizar a 
certificação de qualidade dos serviços e equipes da Atenção Básica. Esse 
processo vincula o repasse de incentivos financeiros aos resultados das 
equipes que aderiram ao PMAQ-AB (BRASIL, 2011b, p. 3).  
 

Para a revisão e esclarecimento de alguns dados, o instrutivo PMAQ-AB 

acrescentou à Ficha A (Anexo Q) campos para o preenchimento, durante a visita 

domiciliar, de informações sobre o Programa Bolsa Família e outros programas sociais 

do governo federal por meio do CAD-Único. Inseriu também informações sobre as 

atividades de produção dos profissionais de nível superior na unidade de saúde da 

família, especificamente o médico, o enfermeiro e o cirurgião dentista, as quais são 

contempladas no instrumento de consolidação dos dados, o Relatório de Produção e de 

Marcadores para Avaliação – Complementar PMA2-C (Anexo R) e também a Ficha D 

Complementar (Anexo S) (BRASIL, 2011b). 

3.3 NOVOS HORIZONTES 
 

De acordo com Ferreira (2013), o PMAQ-AB têm alguns objetivos e desafios. 

Como alguns objetivos principais estão: ampliar o impacto da atenção básica; fornecer 

padrões de boas práticas e organização das unidades básicas; promover maior 

resolubilidade das ações nas unidades básicas de saúde de acordo com os princípios da 

atenção básica; promover qualidade e aprimoramento da gestão; melhorar a qualidade 

do acesso, alimentação e disponibilidade das informações e ratificar o foco da atenção 

básica ao usuário. 

No tocante aos desafios há muitas unidades básicas de saúde com precariedade 

de estrutura física com ambiência pouco acolhedora; necessidade de se estruturar um 

processo de educação permanente que qualifique, de fato, os trabalhadores e promova a 
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organização do processo de trabalho; promover a integração das equipes de saúde da 

família e saúde bucal; instabilidade das equipes e alta rotatividade dos profissionais; 

baixa integralidade e resolutividade das práticas; financiamento insuficiente e também a 

infraestrutura em termos de equipamentos e informatização das unidades básicas de 

saúde. 

De acordo com Ferreira e Titoneli (2013), o PMAQ apresenta quatro fases para 

o seu desenvolvimento: a contratualização, o desenvolvimento, a avaliação externa e a 

recontratualização. Ao aderir voluntariamente ao PMAQ, o município recebe 20% do 

componente de qualidade do PAB variável. 

Segundo informações disponibilizadas no portal do gestor, em relação ao 

primeiro ciclo do PMAQ foram 3.965 municípios, alcançando 71,3% dos municípios 

brasileiros. Foram investidos 70 milhões de reais em 2011 e 700 milhões de reais em 

2012. Para a realização do segundo ciclo do PMAQ – 2013-2014 são 5.211 municípios, 

o equivalente a 93,5% do total de municípios brasileiros. Fizeram adesão voluntária ao 

programa 30,2 mil equipes de atenção básica; 19,7 mil equipes de saúde bucal; 1,8 mil 

núcleos de apoio à saúde da família – NASF e 857 Centros de Especialidades 

Odontológicas – CEOs. O investimento para 2013 é de R$ 1,7 bilhões e em 2014 a 

estimativa é de mais de 2,5 bilhões. (<http://www.saude.gov.br/sistemas/pmaq>. Acesso 

em 17 ago. 2013). 

A composição da certificação das equipes no PMAQ, equipes de saúde da 

família, atenção básica e saúde bucal, envolve quatro itens: 

 A Realização do momento de autoavaliação pela equipe corresponde a 10% do 

incentivo financeiro; 

 O desempenho dos indicadores contratualizados corresponde a 10% do incentivo 

financeiro; 

http://www.saude.gov.br/sistemas/pmaq
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 A implantação do e-SUS corresponde a 10% do incentivo financeiro; 

 O desempenho na avaliação externa conforme padrões de acesso e qualidade 

verificados in loco corresponde a 70% do incentivo financeiro. 

De acordo com Ferreira e Titoneli (2013), a equipe que não estiver implantando 

o e-SUS, mesmo que de forma não informatizada, perderá 10% do incentivo financeiro. 

A avaliação externa realizada pela equipe do PMAQ categorizará os padrões de acesso e 

qualidade segundo grau de prioridade: 

- Padrões obrigatórios: são os padrões que, caso o município não os cumprir, 

condicionam a não permanência do mesmo no PMAQ. São eles: alimentação do sistema 

de informação (SIAB ou e-SUS); aplicação das regras de sinalização externa e interna; 

cadeira odontológica para as equipes de saúde bucal e a apresentação do termo de 

compromisso assinado pelo gestor municipal e pelo profissional responsável das 

equipes participantes e a ata da reunião da equipe que aderiu e contratualizou 

voluntariamente o PMAQ; 

- Padrões essenciais: padrões com elevados percentuais de cumprimento pelas 

equipes de atenção básica e/ou relacionados a condições mínimas de acesso e qualidade. 

Esses padrões não acrescentarão pontos ao conceito final, todavia subtrairão pontos das 

equipes que não o atingirem. Pode-se citar como exemplos: coleta de exame 

citopatológico; desenvolvimento de ações de planejamento familiar; alimentação de 

informações dos sistemas de informações, com o SIAB, e-SUS e outros; registro e 

acompanhamento de clientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus e etc; 

- Padrões estratégicos: padrões relacionados ao desenvolvimento das ações e 

serviços dos programas desenvolvidos, tais como: rede cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de atenção psicossocial e outros. Esses padrões apresentam maior peso 

para o processo de certificação das equipes no PMAQ. São eles: registro e seguimento 
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de mulheres com exames citopatológicos alterados; tempo de espera para a primeira 

consulta ao cliente com diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus; registro e 

acompanhamento de pessoas com maior risco e gravidade para hipertensão arterial e 

diabetes mellitus, dentre outros; 

- Padrões gerais: padrões que envolvem ações e serviços que fazem parte do 

cotidiano assistencial, tais como a identificação das equipes; o mapeamento e a 

territorialização; o atendimento e etc.  

Para a realização do segundo ciclo do PMAQ-AB 2013/2014, as equipes que 

aderiram voluntariamente ao PMAQ poderão escolher ser avaliadas a partir dos 

indicadores do e-SUS ou do SIAB. Para o SIAB, o Ministério da Saúde selecionou 47 

indicadores, subdivididos em sete áreas estratégicas, a saber: saúde da mulher; saúde da 

criança; controle de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica; saúde bucal; 

produção geral; tuberculose e hanseníase e saúde mental. São 24 indicadores de 

desempenho e 23 indicadores de monitoramento, totalizando 47 indicadores 

(FERREIRA & TITONELI, 2013).  

O e-SUS trabalhará com indicadores que serão utilizados para parâmetros de 

monitoramento e avaliação do PMAQ-AB para os municípios/equipes que o 

implantarem (BRASIL, 2012b).  

De acordo com o Ministério da Saúde (2013b) serão 08 indicadores de 

desempenho para as equipes de saúde da família e atenção básica parametrizadas 

divididos em três áreas estratégicas, sendo: 

- Saúde da Mulher: proporção de gestantes cadastradas pela equipe de atenção 

básica; proporção de gestantes com o pré-natal em dia; proporção de gestantes 

acompanhadas por meio de visitas domiciliares. 
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- Saúde da Criança: proporção de crianças menores de quatro meses com 

aleitamento exclusivo; proporção de crianças menores de um ano com vacina em dia; 

proporção de crianças menores de dois anos pesadas.  

- Doenças Crônicas: proporção de pessoas com diabetes cadastradas e proporção 

de pessoas com hipertensão cadastradas. 

Para as equipes de saúde bucal serão avaliados 04 indicadores de desempenho e 

três indicadores de monitoramento. São eles: média de ação coleta de escovação dental 

supervisionada; cobertura de primeira consulta odontológica programada; cobertura de 

atendimento odontológico à gestante; razão entre tratamentos concluídos e primeiras 

consultas odontológicas programadas. Serão também avaliados três indicadores de 

monitoramento: média proporção de instalações de próteses dentárias; média de 

atendimentos de urgência odontológica por habitante e taxa de incidência de alterações 

da mucosa oral. 

Para os municípios com NASF serão avaliados 05 indicadores de 

monitoramento: proporção de usuários atendidos pela equipe NASF; proporção de 

atendimentos realizados pelo NASF em conjunto com a equipe de saúde da família; 

proporção de visitas domiciliares realizadas pelo NASF em conjunto com a equipe de 

saúde da família; proporção de ações coletivas e atendimento e grupo realizados pelo 

NASF e proporção de reuniões para discussão de casos clínicos. 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 

(2013), (<http://www.saude.gov.br/dab>. Acesso em 20 ago. 2013), cada equipe será 

classificada com base no desempenho alcançado: 

- Desempenho insatisfatório: perde os 20% do componente de qualidade; 

- Desempenho mediano ou abaixo da média: mantém os 20% do componente de 

qualidade; 

http://www.saude.gov.br/dab
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- Desempenho acima da medida: amplia os 20% para 60% do componente de 

qualidade; 

- Desempenho muito acima da média: amplia de 20% para 100% do componente 

de qualidade. 

Segundo Ferreira (2013), o valor integral do incentivo financeiro que o 

município recebe por cada equipe de saúde da família e atenção básica que obtiverem o 

desempenho muito acima da média equivale a R$ 8.500,00 reais por equipe de saúde da 

família e mais R$ 2.500,00 reais por equipe de atenção básica vinculada. 

Para uma melhora na qualidade da informação aos gestores, profissionais e 

cidadãos, o Ministério da Saúde pretende estruturar o Sistema de Informação da 

Atenção Básica, fazendo com que a coleta de dados seja parte das atividades diárias dos 

profissionais de saúde e não uma atividade isolada. Por conta disso o Ministério da 

Saúde vem propor um novo sistema denominado SISAB (Sistema de Informação em 

Saúde da Atenção Básica) será possível realizar um atendimento mais rápido ao usuário 

com menor tempo de espera; melhor investimento dos recursos financeiros; avaliação e 

acompanhamento do trabalho das equipes e também obter informações acerca dos 

vários tipos de consultas e atendimentos (BRASIL, 2013a). 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Departamento de Atenção 

Básica (DAB), (disponível em: http://www.saude.gov.br/portaldab/esus.php) de abril de 

2013, o SISAB utiliza o software e-SUS AB, que está disponibilizado em duas versões: 

o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC-AB) e o Coleta de Dados Simplificada (CDS-

AB).  

Segundo este mesmo portal, o sistema utilizará menos fichas que o SIAB e 

permitirá o acesso das mesmas em qualquer ponto de atenção da rede de saúde 

permitindo também a coordenação do cuidado de forma eficiente e eficaz. A 

http://www.saude.gov.br/portaldab/esus.php)
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modalidade e-SUS/AB PEC é um Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão, 

destinado a municípios que possuem unidades básicas de saúde informatizadas com 

acessos à internet e profissionais de saúde capacitados, além dos profissionais de 

suporte para tecnologia da informação. 

Para o Ministério da Saúde (2013a), a modalidade CDS-AB irá atender as 

equipes de saúde da família que atuam em unidades básicas de saúde que não possuem 

computadores com acesso à internet e condições de infraestrutura tecnológica, pois será 

disponibilizado na versão de um software de caráter transitório até que o município 

consiga informatizar as unidades de saúde para a utilização do e-SUS/AB PEC.  

Este sistema contempla sete fichas, divididas em três blocos, para o registro das 

informações: 

 Cadastro da Atenção Básica: cadastro domiciliar e cadastro individual. 

 Fichas de Atendimento de Nível Superior: ficha de atendimento individual; 

ficha de atendimento odontológico individual; ficha de atividade coletiva e 

ficha de procedimentos. 

 Fichas de Atendimento de Nível Médio e outros: ficha de procedimentos e 

ficha de visita domiciliar. 

O e-SUS AB permitirá acessos a informações de forma integrada e articulada 

com os demais programas e políticas que norteiam ações na atenção básica, como a 

Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), o Programa Nacional de Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), a Política Nacional de Informática e Informação 

em Saúde (PNIIS), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a Política 

Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) (BRASIL, 2013a). 
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De acordo com Ferreira (2013), as principais diferenças entre os sistemas de 

informação da atenção básica e o sistema de informação de informação em saúde para a 

atenção básica são: 

DIFERENÇAS SIAB SISAB 

Tipo de Registro Consolidados Individualizados 
Tipos de relatórios Agregados e 

consolidados por equipe 
Agregados por indivíduo, 
equipe, regiões de saúde, 

município, estado e nacional 
Alimentação dos dados Profissionais da ESF e 

ESB  
Profissionais da ESF, ESB, 
Consultório na rua, atenção 

domiciliar, NASF e 
Academia da Saúde 

Acompanhamento no 
território 

 
 

Por famílias Por domicílio, núcleos 
familiares e indivíduos 

Atividades coletivas e 
reuniões 

Registro restrito aos 
campos atendimento em 

grupo – educação em 
saúde, procedimentos 
coletivos e reuniões 
(relatório PMA2) 

Registro por atividade, tema 
para reunião, público-alvo e 
tipos de práticas/temas para 

saúde. Consolidado ou 
individualizado 

Relatórios gerenciais Limitados aos dados 
consolidados 

Relatórios gerenciais 
dinâmicos 

Indicadores Fornecidos com base na 
situação de saúde do 

território 

Fornecidos a partir da 
situação de saúde do 

território; atendimentos e 
acompanhamento dos 
indivíduos e núcleos 

familiares 
Tecnologia de informação Não permite a 

comunicação com 
outros sistemas 

 
 
 

Permite a interoperabilidade 
com outros sistemas de 

saúde em uso no território 
 

Plataforma de 
desenvolvimento 

Utiliza linguagem de 
programação clipper e 
plataforma MS-DOS 

Utiliza linguagem de 
programação Java Web e é 

multiplataforma 
Sistema de coleta Por meio de fichas 

consolidadas 
Por meio de fichas com 

registro individualizado ou 
com Prontuário Eletrônico 

Tabela 1: Principais diferenças entre o SIAB e o e-SUS 
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Segundo as informações disponibilizadas na página da IV mostra nacional de 

experiências em atenção básica/saúde da família, disponível em: 

<http://www.mostrasaude.net>. Acesso em: 19 set. 2013, a realização do cadastro 

individual e a integração dos diversos sistemas de informação em saúde permitidos pelo 

e-SUS podem contribuir para qualificar a atenção profissional e também reorganizar o 

processo de trabalho, otimizando o planejamento estratégico e a tomada de decisão em 

saúde. 

De acordo com Ferreira e Titoneli (2013), embora este novo sistema represente 

avanços no registro e na qualidade da informação, é preciso que os profissionais da 

saúde da família sem capacitados e sensibilizados quanto à importância do mesmo para 

a readequação dos serviços de saúde e a organização do processo de trabalho, caso 

contrário será um sistema de informação em saúde com pouca efetividade nas práticas 

assistencial e de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mostrasaude.net


48 
 

4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 
 
 

O método é o caminho do estudo da realidade, que inclui as concepções teóricas 

de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e 

também o potencial criativo do pesquisador. Traçar o caminho da pesquisa e optar pelo 

instrumental a ser utilizado são desafios que se adaptam à natureza do fenômeno e à 

condição da obtenção da informação desejada (MINAYO, 2010). 

Para dar conta do objetivo geral: analisar o conhecimento e a utilização dos 

instrumentos de registro do Sistema de Informação de Atenção Básica pelos gestores 

municipais de saúde, coordenadores da atenção básica e pelos profissionais das equipes 

de saúde da família de municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua, Estado 

do Rio de Janeiro e dos objetivos específicos: a) verificar se os gestores municipais de 

saúde, os coordenadores da atenção básica e as equipes de saúde da família foram 

capacitados no uso do SIAB e se utilizam todos os instrumentos de registro deste 

sistema em sua prática no cotidiano; b) analisar a percepção dos gestores municipais de 

saúde, dos coordenadores da atenção básica e dos profissionais das equipes de saúde da 

família sobre o motivo do uso dos instrumentos de registro do Sistema de Informação 

da Atenção Básica para a organização do processo de trabalho e planejamento local e c) 

contribuir para organizar o processo de trabalho e trazer à luz aspectos que dificultem a 

integração do sistema de forma ampliada no cotidiano das equipes estudadas, 

realizamos um estudo quantitativo e qualitativo, voltado para o enfoque teórico-prático 

do SIAB, onde se utilizou uma abordagem exploratória.  

Thiollent (2011) diz que a fase exploratória busca conhecer a área de atuação, os 

sujeitos da pesquisa, seus anseios e expectativas e realizar o diagnóstico situacional dos 

problemas prioritários e das possíveis ações. 
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A pesquisa exploratória objetiva-se a buscar inferências com o fenômeno ou 

obter uma nova percepção dele e descobrir novas ideias, por meio da descrição da 

situação a fim de entender a relação entre seus elementos componentes. (CERVO; 

BERVIAN & SILVA, 2007). 

 
4.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

Localizada entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, a Região 

Noroeste é uma das seis mesorregiões pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, 

composta por treze municípios e duas microrregiões, Santo Antônio de Pádua e 

Itaperuna. O cenário da pesquisa foi composto por municípios da microrregião de Santo 

Antônio de Pádua, quais sejam: Aperibé, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e 

São José de Ubá (IBGE, 2012). 

Tomando como referência os dados disponibilizados pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), de março de 2013, sobre o total geral de equipes de 

saúde da família, o município de Aperibé possui quatro equipes, em Itaocara há quatro 

equipes, o município de Miracema têm seis equipes, São José de Ubá possui três 

equipes, e por fim, o município de Santo Antônio de Pádua possui onze equipes, 

totalizando 28 equipes de saúde da família, cinco secretários municipais de saúde e 

cinco coordenadores de atenção básica. 

 
4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A população de estudo foram os gestores municipais de saúde, os coordenadores 

da atenção básica e os profissionais de uma equipe de saúde da família de cada 

município, que foi sorteada aleatoriamente (médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 

enfermagem e três agentes comunitários de saúde), pertencente à microrregião de Santo 

Antônio de Pádua. 
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

A população de estudo foi determinada segundo características peculiares 

pertinentes à pesquisa, utilizando como critério de inclusão, trabalhar há pelo menos 

seis meses como membros na equipe de saúde da família e voluntariar-se a participar da 

pesquisa, de acordo com a Resolução 466/2012, do Ministério da Saúde, referente a 

estudo envolvendo seres humanos e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Após a realização da amostra aleatória, foi perguntando ao 

coordenador da atenção básica se os profissionais sorteados tinham mais de seis meses 

de experiência e vivência na equipe de saúde da família estudada. 

Tal definição de critério de inclusão está relacionada ao tempo de exposição dos 

profissionais na estratégia saúde da família, o tempo mínimo de experiência e vivência 

dos profissionais no cotidiano para a consolidação das práticas e também pelo momento 

político vivenciado pela maioria dos municípios, que é a entrada de uma nova gestão, o 

que geralmente promove mudanças nas equipes locais. Para o gestor municipal de saúde 

e o coordenador da atenção básica, o critério de inclusão não levou em consideração o 

tempo de atuação do profissional como gestor municipal. Como critérios de exclusão 

foram desconsiderados os membros das equipes de saúde da família que mesmo se 

encontrando em atividade profissional há mais de seis meses, estivessem afastados do 

seu cargo no período da pesquisa ou e também o município que por motivos de 

auditoria, não possuísse equipes de saúde da família em atividade.  

 
4.4 ASPECTOS DA COLETA DE DADOS 

A fase de coleta de dados consiste em adquirir, reunir e organizar o maior 

número de elementos necessários ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos 

objetivos a fim de produzir conhecimentos para o pesquisador, seguindo às etapas 

elencadas no cronograma (SANTOS, 2007).  
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Na pesquisa quantitativa o universo foi representado pelos relatórios dos 

profissionais das equipes de saúde da família que compõem os municípios da 

microrregião de Santo Antônio de Pádua. Para isto, foi utilizado um instrumento 

estruturado (APÊNDICE A) a fim de identificar o preenchimento dos relatórios do 

SIAB e avaliar a qualidade do registro nos meses de maio, junho e julho do ano de 

2013. 

Foram utilizados 28 instrumentos para avaliação de 100% dos formulários de 

consolidação dos dados das equipes de saúde da família. As fichas foram os relatórios 

PMA2 e SSA2 e a avaliação do preenchimento foi realizada pelo próprio pesquisador 

no ambiente de trabalho. 

Estes instrumentos apresentam como categoria de respostas as informações 

abaixo: 

- Sim: categoria selecionada quando todos os formulários de consolidação dos 

dados dos três meses a contar do mês de referência estiverem de acordo com as 

perguntas dispostas no instrumento de pesquisa. 

- Predominantemente sim: categoria selecionada quando os formulários de 

consolidação dos dados de apenas dois meses a contar do mês de referência estiverem 

de acordo com as perguntas dispostas no instrumento de pesquisa.  

- Predominantemente não: categoria selecionada quando os formulários de 

consolidação dos dados de apenas um único mês a contar do mês de referência estiver 

de acordo com as perguntas dispostas no instrumento de pesquisa. 

- Não: categoria selecionada quando nenhum formulário de consolidação dos 

dados, dos três meses avaliados a contar do mês de referência, estiver de acordo com as 

perguntas dispostas no instrumento de pesquisa. 
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Para Oliveira (2011), o formulário é um documento pré-impresso que permite a 

formalização das comunicações, o regulamento e o controle das atividades das 

organizações, como empresas e organizações estatais. 

Na segunda etapa, profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde das equipes de saúde da família de 

municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua, que estavam trabalhando há 

pelo menos seis meses, foram entrevistados entre os meses de agosto a outubro de 2013 

com base em um roteiro semiestruturado (APÊNDICE B) a fim de identificar as práticas 

e percepções do uso do SIAB em seus cotidianos de trabalho.  

Foram também entrevistados com roteiro específico (APÊNDICE C), os 

gestores municipais de saúde e os coordenadores da atenção básica dos municípios que 

pertencem à microrregião de Santo Antônio de Pádua, independente do tempo que se 

encontravam na gestão, mas que no momento da entrevista, respondiam por esta área da 

secretaria municipal.  

Para a realização da entrevista foi escolhida aleatoriamente uma equipe de saúde 

da família em cada município da microrregião de Santo Antônio de Pádua com os 

seguintes integrantes: um profissional médico, um profissional enfermeiro, um 

profissional auxiliar ou técnico de enfermagem e três agentes comunitários de saúde.  

A entrevista possuía uma lista de indagações que permitiram nortear o 

pesquisador, por meio das respostas dos entrevistados, obter as informações que se 

necessitava alcançar. Na entrevista, as perguntas foram feitas oralmente, a um sujeito 

particular e as respostas foram gravadas e posteriormente transcritas fidedignamente 

pelo próprio entrevistador. Para Rudio (1986), é importante a escolha dos instrumentos 

a serem utilizados para a coleta de dados, pois eles representam os objetivos da pesquisa 

que se pretende alcançar. De acordo com Cruz Neto (1995), a entrevista faz parte da 
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relação mais formal do trabalho de campo onde intencionalmente o pesquisador recolhe 

informações através da fala dos atores sociais. 

 
4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A fase quantitativa da pesquisa foi caracterizada por um estudo transversal 

exploratório, gerado a partir do instrumento estruturado proposto, o qual foi analisado 

com estatística descritiva e inferencial univariada de toda amostra avaliada. 

De acordo com Silvestre (2007), a análise estatística possui alguns objetivos 

básicos, tais como: sintetização e redução dos dados; inferência para outros conjuntos 

de dados; identificação de relações entre conjuntos de dados; classificação, 

discriminação e agrupamento de dados. 

A estatística univariada inclui todos os métodos de estatística descritiva que 

permitem a análise de cada variável separadamente e também métodos de estatística 

inferencial para determinada variável, podendo esta ser medida para uma ou mais 

amostras independentes (LEAO; SATO & THOMAZ, 2009). 

A etapa qualitativa do estudo foi realizada à luz da teoria de Weber, com a 

técnica de análise de conteúdo, caracterizada como uma metodologia de pesquisa usada 

para descrever e interpretar os resultados alcançados.  

De acordo com Minayo (2010, p. 96) foi Weber quem estabeleceu as bases 

teórico-metodológicas da Sociologia Compreensiva, ou seja, sua sociologia passa a ser 

um marco no estudo do papel do indivíduo e da sua ação na construção da realidade. 

Segundo esta mesma autora, a sociologia de Weber requer uma abordagem 

diferente das ciências da natureza, dentro dos seguintes parâmetros: a realização de 

pesquisas empíricas; os dados devem derivar do modo da vida dos atores sociais; os 

agentes sociais dão significados a seus ambientes, relações e eventos de forma 

extremamente variada; estes mesmos agentes podem também descrever, explicar e 
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justificar suas ações, que são motivadas por causas tradicionais, sentimentos afetivos ou 

por elementos racionais e as realidades sociais só podem ser identificadas na linguagem 

significativa da interação social. Por isso a linguagem, as práticas, as coisas e os 

acontecimentos são inseparáveis. 

De acordo com Minayo (2010, p. 303) a análise de conteúdo diz respeito a 

técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados 

de um determinado contexto por meio de procedimentos especializados e científicos. 

Segundo Minayo (2010, apud Bardin 1979, p. 42), a análise de conteúdo pode 

ser definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção destas mensagens. Caracteriza-se, assim, como um método de 

tratamento da informação contida nas mensagens. 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores, quantitativos ou não (BARDIN, 2004). 

Para Minayo (2010, p. 316-318) existem várias modalidades de análise de 

conteúdo. São elas: análise lexical; análise de expressão; análise de relações; análise 

temática e análise de enunciação. A modalidade de análise de conteúdo que utilizamos 

em nosso trabalho foi a análise temática, a qual desdobra-se em três etapas: 

 Primeira etapa: Pré-Análise 

Consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada das 

hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa. A pré-análise pode ser decomposta nas 

seguintes tarefas: 
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- Leitura flutuante: que diz respeito à leitura do conjunto das comunicações. Este 

momento requer que o pesquisador tome contato direto e intenso com o material de 

campo, deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. 

- Constituição do Corpus: termo que diz respeito ao universo estudado em sua 

totalidade, devendo responder a algumas normas de validade qualitativa, tais como a 

exaustividade; a representatividade; a homogeneidade e a pertinência. 

- Formulação e reformulação de Hipóteses e Objetivos: consiste na retomada da 

etapa exploratória, tendo como parâmetro da leitura exaustiva do material as indagações 

iniciais. 

 Segunda etapa: Exploração do Material 

Consiste essencialmente numa operação classificatória que visa alcançar o 

núcleo da compreensão do texto. Para isso o investigador busca realizar a categorização, 

a qual consiste num processo de redução do texto às palavras e expressões 

significativas; em segundo lugar, o pesquisador escolhe as regras de contagem, uma vez 

que tradicionalmente a compreensão é construída por meio de codificações e índices 

quantitativos. Em terceiro lugar, o pesquisador realiza a classificação e agregação dos 

dados, escolhendo as categorias teóricas ou empíricas, responsáveis pela especificação 

dos temas. 

 Terceira etapa: Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação 

Os resultados brutos foram submetidos a análise e em seguida foram realizadas 

as interpretações, em torno de novas dimensões teóricas e interpretativas, sugeridas pela 

leitura do material. 

 
4.6  ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, de acordo com os termos da Resolução do Conselho 
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Nacional de Saúde nº. 466/2012 e, devidamente registrado na Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, sob CAAE Nº 17308213.7.0000.5284, considerado aprovado em 01 

de agosto de 2013.  

Como já foi mencionado anteriormente, todos os sujeitos da pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo garantido o sigilo da 

identidade dos participantes. 
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5 RESULTADOS 
 
 

A pesquisa teve aspectos quantitativos e qualitativos visando o alcance dos 

objetivos propostos. 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do trabalho de campo com a 

finalidade de demonstrar o registro das informações nos instrumentos de coleta e 

consolidação dos dados e também analisar as percepções dos sujeitos da pesquisa sobre 

o Sistema de Informação da Atenção Básica por meio da observação verbal e não verbal 

entre pesquisador e entrevistado. 

Este capítulo está dividido em dois subcapítulos. No primeiro a análise 

quantitativa dos instrumentos de coleta e consolidação dos dados do SIAB dos 

municípios e suas unidades de saúde da família e o segundo a análise qualitativa das 

entrevistas com os profissionais das secretarias municipais de saúde de municípios da 

microrregião de Santo Antônio de Pádua sobre o SIAB. O último subcapítulo foi 

novamente dividido em subitens que se traduziram nas categorias de análise das 

entrevistas.  

 
5.1 ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS INSTRUMENTOS DO SIAB 

A partir da análise de dados do preenchimento dos instrumentos de coleta e 

consolidação dos dados do SIAB de cinco municípios que compõem a microrregião de 

Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense, foram realizados cálculos estatísticos 

obtidos pelo programa Bioestastic 5.0 e as tabelas resultantes foram exportadas para o 

programa Microsoft Office Excel 2013. As respostas ao formulário foram analisadas em 

escala ordinal sendo para cada pergunta do formulário:  

1: equivalente ao sim (quando nos três meses avaliados a pergunta foi 

adequadamente preenchida). 
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2: equivalente ao predominantemente sim. (quando apenas em dois meses 

avaliados a pergunta foi adequadamente preenchida). 

3: equivalente ao predominantemente não. (quando apenas em um mês avaliado 

a pergunta foi adequadamente preenchida). 

4: equivalente ao não. (quando em nenhum mês avaliado a pergunta foi 

adequadamente preenchida).  

Para cada município também foi atribuído um código de identificação por ordem 

alfabética representado da seguinte forma: 

CÓDIGO MUNICÍPIO 

1 Aperibé 

2 Itaocara 

3 Miracema 

4 Santo Antônio de Pádua 

5 São José de Ubá 

Tabela 2: Codificação para Identificação dos Municípios 

Os nomes das unidades de saúde da família também foram substituídos por 

códigos para evitar exposição das mesmas, sendo: 

CÓDIGO UNIDADES 

1 Primeira unidade de saúde da família do 
município de Aperibé avaliada na 
pesquisa. 

2 Segunda unidade de saúde da família do 
município de Aperibé avaliada na 
pesquisa. 

3 Terceira unidade de saúde da família do 
município de Aperibé avaliada na 
pesquisa. 

4 Quarta unidade de saúde da família do 
município de Aperibé avaliada na 
pesquisa. 
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5 Primeira unidade de saúde da família do 
município de Itaocara avaliada na 
pesquisa. 

6 Segunda unidade de saúde da família do 
município de Itaocara avaliada na 
pesquisa. 

7 Terceira unidade de saúde da família do 
município de Itaocara avaliada na 
pesquisa. 

8 Quarta unidade de saúde da família do 
município de Itaocara avaliada na 
pesquisa. 

9 Primeira unidade de saúde da família do 
município de Miracema avaliada na 
pesquisa. 

10 Segunda unidade de saúde da família do 
município de Miracema avaliada na 
pesquisa. 

11 Terceira unidade de saúde da família do 
município de Miracema avaliada na 
pesquisa. 

12 Quarta unidade de saúde da família do 
município de Miracema avaliada na 
pesquisa. 

13 Quinta unidade de saúde da família do 
município de Miracema avaliada na 
pesquisa. 

14 Sexta unidade de saúde da família do 
município de Miracema avaliada na 
pesquisa. 

15 Primeira unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

16 Segunda unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

17 Terceira unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

18 Quarta unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

19 Quinta unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

20 Sexta unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 
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21 Sétima unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

22 Oitava unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

23 Nona unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

24 Décima unidade de saúde da família do 
município de Santo Antônio de Pádua 
avaliada na pesquisa. 

25 Décima primeira unidade de saúde da 
família do município de Santo Antônio de 
Pádua avaliada na pesquisa. 

26 Primeira unidade de saúde da família do 
município de São José de Ubá avaliada na 
pesquisa. 

27 Segunda unidade de saúde da família do 
município de São José de Ubá avaliada na 
pesquisa. 

28 Terceira unidade de saúde da família do 
município de São José de Ubá avaliada na 
pesquisa. 

Tabela 3: Codificação de Identificação das Unidades de Saúde da Família 

A estatística descritiva foi realizada com os resultados obtidos, tabulados e serão 

apresentados em tabelas. 

As respostas de cada questão foram comparadas entre todas as unidades de 

saúde da família e analisadas pelo teste de Kruskal Wallis sendo o nível de significância 

estatística <0,05. 

O teste de Dunn foi aplicado posteriormente ao teste de Kruskal Wallis para 

identificar as diferenças estatisticamente significantes entre as unidades de saúde da 

família comparadas aos pares. 

Para a comparação dos dados entre os municípios, nos quais as unidades de 

saúde da família foram pesquisadas, o valor de cada questão (ANEXO C), para cada 

município foi calculado através da mediana das respostas dispostas nos formulários de 

pesquisa aplicados nas unidades de saúde da família de cada município. 
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Em relação à comparação dos municípios entre as avaliações dos formulários o 

nível de significância de Kruskal Wallis foi P<0,0001 e H igual a 47,2608 com 4 graus 

de liberdade. 

Comparando estatisticamente o resultado dos formulários dos municípios aos 

pares pelo método de Dunn obervou-se significância estatística (P<0,05) somente 

quando se comparou o município de Aperibé (código 1) com quaisquer outros 

municípios pesquisados. Não houve significância estatística em quaisquer outras 

comparações.  

Em relação às unidades de saúde da família estudadas observamos que nos 

resultados do município de Aperibé existe um grande predomínio do escore 4 conforme 

identificado na tabela abaixo: 

Tabela 4: Preenchimento dos Instrumentos do SIAB nas eSF do município de Aperibé 
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Em se tratando do município de Itaocara, as unidades de saúde da família 

avaliadas obtiveram na análise descritiva dos formulários uma predominância do escore 

1 seguido pelo 4. Nota-se também que a terceira unidade de saúde da família de Itaocara 

recebeu mais escores 4 diferenciando-se das demais unidades de saúde avaliadas neste 

município. Observa-se tal fato na tabela abaixo: 

Tabela 5: Preenchimento dos Instrumentos do SIAB nas eSF do município de Itaocara 
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Nas unidades de saúde da família avaliadas do município de Miracema, há uma 

predominância do escore 1 seguido pelo 4. Nota-se também que na terceira unidade de 

saúde da família de Miracema há uma predominância do escore 4 conforme observado 

na tabela abaixo:  

Tabela 6: Preenchimento dos Instrumentos do SIAB nas eSF do município de Miracema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Nas unidades de saúde da família avaliadas do município de Santo Antônio de 

Pádua, há uma predominância do escore 1 seguido pelo 2. Nota-se também que a 

terceira unidade de saúde da família de Santo Antônio de Pádua tem uma 

predominância do escore 4 conforme observado na tabela abaixo:  

Tabela 7: Preenchimento dos Instrumentos do SIAB nas eSF do município de Santo 
Antônio de Pádua 
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Nas unidades de saúde da família avaliadas do município de São José de Ubá, há 

uma predominância do escore 1 seguido pelo 4. Nota-se também que a primeira unidade 

de saúde da família de São José de Ubá recebeu uma maior quantidade de escore 4 no 

momento da avaliação, conforme observado na tabela abaixo: 

Tabela 8: Preenchimento dos Instrumentos do SIAB nas eSF do município de São José 
de Ubá 

 
Ao analisar os municípios de forma comparativa, nota-se que há um predomínio 

do escore 4 em Aperibé em quase todos os itens do instrumento de coleta de dados, 

diferenciando-o muito em relação aos outros municípios. 

Comparando estatisticamente as unidades de saúde da família em relação à 

avaliação dos formulários, o nível de significância de Kruskal Wallis foi P<0,0001 e H 

igual a 219.8816 com 27 graus de liberdade. 

Quando o resultado dos testes de significância estatística indicarem P<0,05 isso 

implica que eles foram estatisticamente significantes podendo-se considerar a rejeição 

da hipótese nula. 

Pelo método de Dunn observou-se que a avaliação dos formulários das unidades 

de saúde da família do município de Aperibé não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre si e também ao se comparar as unidades de saúde da família 
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município de Aperibé (código 1 ao 4) com a terceira e a sexta unidades de saúde da 

família do município de Miracema (códigos 11 e 14, respectivamente) e também com a 

terceira unidade de saúde da família do município de Santo Antônio de Pádua (código 

17). 

A avaliação dos formulários das unidades de saúde da família de Aperibé 

analisados pelo método de Dunn demonstrou que há significância estatística quando 

estas são comparadas com quaisquer outras unidades de saúde da família pesquisadas. 

Realizada a comparação entre as demais unidades de saúde da família dos 

municípios estudados, exceto Aperibé, observou-se que não há diferenças 

estatisticamente significantes entre as unidades de saúde da família. 

 
5.2 O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE SANTO 

ANTÔNIO DE PÁDUA SOBRE O SIAB 

 
5.2.1 Análise do Perfil do Gestor e dos Entrevistados 

 Gestor  Coord. da 
AB 

Médico Enfermeiro Téc e/ou 
Aux. de Enf 

ACS 

Tempo de 
trabalho 

2 anos e 
6 meses 

< 1 ano 5 anos 3 anos e 7 
meses 

4 anos e 3 
meses 

4 anos e 1 
mês 

Média de 
Idade 

- - 35.8 
anos 

32.4 anos 36.4 anos 30.8 anos 

Tempo de 
formado 

- - 10 anos 5.2 anos 7.8 anos - 

Tempo de 
trabalho na 

equipe 

- - 1 anos e 
10 meses 

2 anos e 5 
meses 

3 anos e 10 
meses 

2 anos e 4 
meses 

Carga 
horária 

semanal 

- - 35 horas 40 horas 40 horas 40 horas 

Tabela 9: Perfil dos Entrevistados 
 

Foram entrevistados cinco gestores municipais de saúde e cinco coordenadores 

de atenção básica dos municípios de Aperibé, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de 
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Pádua e São José de Ubá. Ao todos foram entrevistados trinta profissionais que atuam 

nas equipes de saúde da família dos mesmos. Os profissionais de saúde da família foram 

escolhidos aleatoriamente, sendo um profissional médico, um enfermeiro, um auxiliar 

e/ou técnico de enfermagem e três agentes comunitários de saúde de cada equipe de 

saúde da família. 

Para a escolha dos profissionais das equipes de saúde da família que seriam 

entrevistados, utilizamos como critério de inclusão, trabalhar há pelo menos seis meses 

como membros na equipe de saúde da família e voluntariar-se a participar da pesquisa, 

de acordo com a Resolução 466/2012, do Ministério da Saúde, referente a estudo 

envolvendo seres humanos e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O critério de inclusão não levou em consideração o tempo de atuação 

profissional do gestor e do coordenador da atenção como gestores dos referidos 

municípios visto que o momento da entrevista representava o primeiro ano da nova 

gestão municipal, havendo gestores que já estavam no mesmo cargo anteriormente. 

Como critérios de exclusão foram desconsiderados os membros das equipes de 

saúde da família que mesmo se encontrando em atividade profissional há mais de seis 

meses, estivessem afastados do seu cargo no período da pesquisa ou tiveram recusado a 

participar da mesma e também o município que por motivos de auditoria, não possuísse 

equipes de saúde da família em atividade.  

A pesquisa não pôde ser realizada no município de Cambuci, também 

pertencente à microrregião de Santo Antônio de Pádua devido ao momento político 

vivido pelo município, pois segundo relatos da gestão municipal, o mesmo não estava 

com as equipes de saúde da família em atividade, pois as mesmas passaram por um 

processo de auditoria na gestão passada e estavam impossibilitadas de atuarem 

profissionalmente.  
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Ao analisar o perfil dos profissionais das secretarias municipais de saúde 

percebeu-se que era um grupo jovem com uma média de idade menor que 40 anos. 

Todos os profissionais trabalhavam nas equipes de saúde da família com uma carga 

horária semanal superior a 30 horas.  

A PNAB recomenda a carga horária de 40 horas semanais para todos os 

profissionais membros das equipes de saúde da família com dedicação mínima de 32 

horas da carga horária semanal para atividades na saúde da família e as outras 8 horas 

restantes do total da carga horária para serviços de urgência e emergência na rede de 

saúde municipal, para a qualificação profissional em cursos de especialização em saúde 

da família e/ou residência em saúde da família e/ou em medicina da família e 

comunidade e também para a participação em atividades de educação permanente e 

apoio matricial (BRASIL, 2012a). 

Há um percurso dos profissionais na Atenção Básica com uma média menor de 5 

anos. O tempo médio de trabalho dos profissionais médicos como integrantes das 

respectivas equipes de saúde da família que foram entrevistados está em torno de 5 

anos, dos auxiliares e/ou técnicos de enfermagem mais que 3 anos e dos enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde há mais de 2 anos. 

Dos médicos entrevistados, três eram do sexo feminino e dois do sexo 

masculino. Em relação aos profissionais de enfermagem de nível superior entrevistados, 

apenas um era do sexo masculino. Já os profissionais de enfermagem de nível médio 

todos eram do sexo feminino. Em relação aos agentes comunitários de saúde, 14 

entrevistados eram do sexo feminino e apenas um agente comunitário de saúde do sexo 

masculino o que está em consonância com o trabalho realizado por Barbosa (2012), o 

qual demonstrou que 76,3% dos sujeitos estudados em sua pesquisa foram do sexo 

feminino e em relação a idade a média foi de 38,4. Na categoria dos enfermeiros 
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predominou o sexo feminino, 95,8% e uma faixa etária menor ou igual a 38 anos, 

totalizando 77,5%. De acordo com Machado (2011), a população feminina na saúde 

compõe mais de 70% da força de trabalho. 

Rigobello (2006) demonstrou em seu estudo que a média de idade apresentada 

pelos médicos de família entrevistados, de ambos os sexos, foi de 37,72 anos o que 

demonstra coerência com a média encontrada em nossa pesquisa. 

Este perfil sugere que os profissionais tiveram tempo para a formação e o 

estreitamento do vínculo com a equipe; conhecimento da população adscrita de suas 

áreas de abrangência, tempo para se qualificarem profissionalmente e também 

conhecimento sobre o processo de trabalho em uma unidade de saúde da família. 

De todos os gestores municipais da saúde, apenas um profissional é do sexo 

feminino. São formados em odontologia, administração, serviço social e direito. Em 

relação às coordenações da atenção básica três são gerenciadas por mulheres e duas por 

homens, sendo todos graduados em enfermagem.  

Figueiredo (2009) demonstrou em seu trabalho que a média de atuação dos 

coordenadores da atenção básica foi de 4,6 anos, variando de 1 a 9 anos. Nosso trabalho 

evidenciou que tanto os gestores municipais da saúde quanto os coordenadores da 

atenção básica são um grupo jovem e com pouco tempo em campo. Isso pode se refletir 

no processo de trabalho dos mesmos e na continuidade das ações na atenção básica. Tal 

fato pode ser atribuído ao momento político enfrentado este ano que foi a mudança de 

gestão, uma vez que os mesmos são cargos comissionados e não funcionários 

necessariamente efetivos do município. 

Rigobello (2006) evidenciou que os profissionais médicos entrevistados eram 

contratados como funcionários da secretaria de saúde sem concurso público, sem 



70 
 

garantia da permanência e estabilidade no emprego e também sem garantia dos direitos 

trabalhistas, fator gerador de rotatividade nas eSF. 

Tal fato pode ser observado no estudo de Machado (2000), o qual demonstrou 

que 61,83% de um total de 1.480 profissionais médicos vinculados à ESF não possuíam 

vínculo público efetivo. Esta mesma autora em 2011 demonstrou que mesmo com os 

avanços do SUS a precariedade do vínculo ainda se constitui um grande problema para 

a maior parte dos municípios brasileiros, principalmente com relação aos médicos, os 

quais são contratados diretamente pelas prefeituras. 

A inserção dos profissionais sem perfil adequado para o trabalho com a Atenção 

Básica e a alta rotatividade dos mesmos são fatores que contribuem negativamente na 

operacionalização do SIAB, uma vez que o despreparo de alguns profissionais contribui 

para a baixa confiabilidade dos dados gerados pelo sistema (RIGOBELLO, 2006). 

 
5.2.2 Análise da Entrevista dos Gestores e dos Coordenadores da Atenção Básica 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto a outubro de 2013 nas 

salas dos gestores municipais de saúde e dos coordenadores de atenção básica, nos 

municípios de Aperibé, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá.  

Foram entrevistados cinco gestores municipais de saúde e cinco coordenadores 

de atenção básica em momentos diferentes devido aos vários compromissos diários e às 

atribuições profissionais dos mesmos. 

A distância dentre o município de Pirapetinga – MG, onde reside o pesquisador, 

e os municípios envolvidos na pesquisa oscilou de 30 a 64 km. Em cada um destes 

municípios, para a conclusão da análise documental e entrevistas, necessitou-se entre 3 

a 4 visitas, totalizando 15 deslocamentos intermunicipais e interestaduais. 

Entre as dificuldades encontradas para a realização da pesquisa podemos 

assinalar a ajuda dos gestores; o processo de auditoria enfrentado por Aperibé no 
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momento da pesquisa; a ausência dos profissionais das equipes de saúde da família na 

data previamente agendada; o trâmite burocrático que permitisse a realização das 

entrevistas e o espaço físico adequado para as mesmas. Como facilidades podemos 

identificar o apoio dos coordenadores da atenção básica e do profissional responsável 

pela digitação do SIAB em todos os municípios. 

As respostas dos sujeitos da pesquisa foram agrupadas em categorias de análise 

para o melhor entendimento acerca do SIAB, sua funcionalidade e fragilidades. 

 
5.2.2.1 Local de implantação do SIAB 

Ao analisar a fala dos sujeitos da pesquisa na condição de gestores municipais de 

saúde percebe-se que em todos os municípios entrevistados a instalação do SIAB é 

centralizada: 

“Nas unidades básicas de saúde, não. Tudo é centralizado aqui. [...] Todas 
as informações são passadas pra cá, para o nível central, para a 
coordenação da atenção básica via papel, via produção.” (Gestor 2) 
 
“Ele está instalado aqui na secretaria, né?” (Gestor 5) 

 
Os coordenadores da atenção básica reforçam o discurso dos gestores municipais 

de saúde ratificando que o sistema de informação da atenção básica está centralizado: 

“Ele tá centralizado na secretaria de saúde.” (Coordenação da AB 3) 
 
“Existe, mas só na secretaria.” (Coordenação da AB 1) 
 
“Não está instalado nas unidades básicas. Só na central, na secretaria.” 
(Coordenação da AB 5) 
 

De acordo com Oliveira (2010), O SIAB é um sistema que deve possuir a base 

de dados na própria unidade de saúde da família, diferentemente dos outros sistemas de 

informação em saúde que têm sua gestão centralizada nas secretarias municipal, 

estadual e federal. Em comparação aos outros sistemas de informação, o SIAB é o 

principal sistema de informação na Atenção Básica o qual trabalha com dados 
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complementares aos outros sistemas de informação, além de ser um instrumento 

facilitador para o monitoramento e avaliação das ações de saúde.  

 
5.2.2.2 Conhecimento sobre o que é e para que serve o SIAB na gestão dos serviços 

De acordo com a análise dos discursos dos secretários municipais de saúde sobre 

o que é para que serve o SIAB na gestão dos serviços, reconhece-se alguns aspectos 

como: identificar as necessidades da atenção básica; orientação da prestação de serviços 

à população e levantamento para subsidiar novas ações; controle de todo os gastos, 

entradas e saídas e também auxiliar o Ministério da Saúde para saber o que está sendo 

realizado no município. Tais informações podem ser retratadas nas falas abaixo: 

“[...] Ver quais as necessidades que precisa para o município.” (Gestor 1) 
 
“[...] Pra gente poder orientar de uma melhor forma a prestação de 
assistência, a prestação de serviços e também pra gente poder fazer 
levantamento para subsidiar novas ações.” (Gestor 2) 

 
“É um sistema que você informa em termos de feedback, é isso? Com o que 
você tem aqui para eles fazerem um planejamento em cima das suas 
informações.” (Gestor 4) 
 
“O sistema serve para dar informações ao ministério do que está sendo 
realizado na atenção básica em cada município.” (Gestor 5) 
 

A fala de um gestor demonstra que, para ele, o SIAB é representado por um 

sistema que controla insumos e recursos: 

“Nossa, ele serve para você controlar tudo, né? Todos os seus gastos, suas 
entradas e saídas.” (Gestor 3) 
 

Para o Ministério da Saúde (2002), o SIAB é um importante instrumento de 

organização do processo de trabalho, pois permite aos profissionais e gestores da saúde 

a transformação de dados em informação a fim de avaliar e analisar a situação de saúde 

da população acompanhada pelas equipes de saúde da família e contribuir para a 

reorientação dos serviços de saúde. 

Da mesma forma que os gestores, uma parte dos coordenadores da atenção 

básica (60%) realçou a importância do SIAB para o planejamento e organização das 
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ações. Os demais informaram que usam o SIAB exclusivamente para informar a 

Secretaria Estadual de Saúde, garantir a produção e o repasse financeiro, como um 

instrumento meramente burocrático:  

“Para que o Estado esteja informado de como anda o município.” 
(Coordenação da AB 5) 
 
“Para alimentar o sistema? e pra ta jogando a produção das estratégias 
saúde da família e alimentar o sistema do Estado.” (Coordenação da AB 3) 
 

Para Figueiredo (2009), este sistema é utilizado pelos coordenadores da atenção 

básica para diversas finalidades, tais como instrumento de gestão, supervisão e 

planejamento das ações, todavia, o processo de avaliação acontece de forma incipiente, 

não rotineira e não sistematizada. Há uma preocupação em consolidar a produção 

mensalmente, considerando o SIAB também como uma ferramenta técnico-burocrática, 

demonstrando que durante a realização de suas atividades, o coordenador da atenção 

básica também reforça junto aos profissionais da equipe, a produtividade, o que 

contribui para a burocratização da informação, o que é consonante ao nosso estudo. 

Para Chiavenato (1995), a burocracia é uma forma de organização humana que 

se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins) 

pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível para o alcance desses 

objetivos. Segundo o mesmo autor, em termos de conceito popular, a burocracia é 

visualizada geralmente como uma empresa ou organização, onde o papelório se 

multiplica e se avoluma, impedindo as soluções rápidas ou eficientes.  

 Max Weber fundou uma tradição de estudos sociológicos sobre burocracia e 

burocratização que até o presente se pode reconhecer (RAMOS, 1965, p. 192). Segundo 

Chiavenato, o conceito de burocracia para Max Weber é exatamente o contrário. A 

burocracia seria organização eficiente por excelência. E para conseguir essa eficiência, a 

burocracia precisa detalhar antecipadamente e nos mínimos detalhes como as coisas 

deverão ser feitas. 
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Para Weber a burocracia têm como características: o caráter legal das normas e 

dos regulamentos; o caráter formal das comunicações; o caráter racional e a divisão do 

trabalho; a impressoalidade nas relações; a hierarquia da autoridade; rotinas e 

procedimentos definidos; competência técnica e meritocracia; especialização da 

administração e também a profissionalização dos participantes. 

 
5.2.2.3 Utilização dos dados do SIAB no cotidiano de trabalho 

Somente um gestor entrevistado utiliza os dados em seu cotidiano de trabalho: 

“Quando é pra fins de estatística, de levantamento e planejamento, sim, mas 
eu não manuseio o SIAB com frequência. Eu utilizo os dados.” (Gestor 2) 
 

Os coordenadores da atenção básica da mesma forma que a maior parte dos 

gestores, não utilizam a ferramenta e os dados consolidados. Nota-se através de algumas 

falas que o sistema serve para verificar eventualmente questões epidemiológicas, 

solicitações realizadas pela esfera Estadual e para checar produção, conforme os 

fragmentos das falas abaixo: 

“[...] Só pra quando eu preciso pra um plano, de alguns dados eu vou lá e 
faço essa busca no sistema.” (Coordenação da AB 1) 
 
“Na pesquisa de famílias. Quando a gente tem algum problema, as 
enfermeiras vêm procurar e a gente faz o levantamento do SIAB ou algum 
dado epidemiológico a gente consegue tirar pelo SIAB também.” 
(Coordenação da AB 2) 
 
(Demorou responder). “Não utilizo o SIAB. Eu utilizo as informações antes 
das informações irem para o SIAB porque nós fazemos uma conferência.[...] 
Geralmente para levantar alguns dados que vêm da Secretaria de Estado 
pedindo e a gente acha mais fácil ir no SIAB do que pegar informações com 
o agente comunitário de saúde.” (Coordenação da AB 5) 
 
“Sim (dúvidas). Qual situação? Em relação a produção? Tá verificando as 
produções dos agentes comunitários.” (Coordenação da AB 3) 
 

Para Fracolli e Ergy (2001), os saberes utilizados pelos gestores reforçam a 

burocracia, a divisão do trabalho, o produtivismo e a alienação do trabalhador do seu 

produto final, bem como enfatizam ações de supervisão e controle e deixam para o 

segundo plano o planejamento e a avaliação dos profissionais e das práticas de saúde. 
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Em consonância com este estudo, os gestores entrevistados não utilizam os 

dados do SIAB para subsidiar suas reuniões e propostas de intervenção. Os 

coordenadores da atenção básica utilizam-no para conferir a produtividade das equipes 

de saúde da família e também para o levantamento epidemiológico: 

“[...] Na verdade fica mais a cargo da coordenação [da atenção básica].” 
(Gestor 1) 
 
“[...] Aqui eu não sei onde está. Tenho acesso, mas eu não mexo não. Se eu 
mexer nesse tipo de coisa eu não faço o trabalho.” (Gestor 4) 
 
“Sim (demora na resposta). [...] Cobertura da atenção básica. Cobertura do 
município.” (Gestor 5) 
 
“[...] Toda e qualquer ação nós temos feito reuniões. Olha só, como eu te 
disse, eu não manuseio. Então no geral, a finalidade que eu mais utilizo é, 
por exemplo, quando a gente está precisando adequar questão de, 
adequação de agentes em relação ao número de famílias que a gente precisa 
fazer numa determinada área, mas em relação a outras informações eu 
realmente não manuseio.” (Gestor 2) 
 
“[...] Quando há algum problema, quando se faz necessário que eu faça 
alguma intervenção, veja alguma coisa, aí sim, mas do contrário não.” 
(Gestor 2) 
 
“Sempre porque quando falta a produção eu tenho que cobrar deles.” 
(Coordenação da AB 3) 
 
“Só basicamente no quesito produtividade do agente de saúde.” 
(Coordenação da AB 1) 
 
“Em alguns momentos. Hoje mesmo foi na hora de citar pra fazer 
levantamento de doenças, diarréia, notificações, diabéticos, hipertensos, 
tuberculose, hanseníase, crianças e pré-natal.” (Coordenação da AB 4) 
 
“[...] Se nas produções a gente encontrar alguma irregularidade. [...] 
Questão do número de famílias, número da população que às vezes não está 
batendo com o número do SIAB. [...] A gente tenta fazer uma conferência. 
Conferir este material antes de jogar no sistema.” (Coordenação da AB 5) 

 
Em seu estudo, Oliveira (2010) demonstrou como fica evidente a contradição 

apresentada pelas equipes de saúde da família com respeito a utilização dos dados do 

SIAB. Os resultados não são problematizados pelos profissionais das equipes e pelos 

gestores, entretanto afirmam que utilizam as informações para o planejamento das ações 

da equipe. Nosso estudo também demonstrou que, embora os gestores conhecessem o 

SIAB, não o utilizam para discussão de trabalho com os profissionais das equipes de 

saúde da família. 
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De acordo com Leite (2008) os dados coletados pelas equipes de saúde da 

família no dia a dia do trabalho através do SIAB proporcionam um conjunto de dados 

com características importantes que podem influenciar no acesso aos serviços, assim 

como classificar as famílias e traçar os locais de maior risco social ou ambiental; essa 

especificidade do sistema pode beneficiar o planejamento estratégico situacional, o 

acompanhamento e a avaliação dos serviços e programas, além de contribuir com 

informações contextuais às ações de vigilância em saúde. 

 
5.2.2.4 Dificuldades para o uso do SIAB 

Por meio da análise da fala dos gestores evidenciou-se que, embora não o utilize, 

a maioria informou não ter dificuldades no uso do SIAB no dia a dia. Um único gestor 

referiu à escolaridade do ACS como um complicador para o preenchimento dos 

instrumentos de coleta e consolidação dos dados e também a qualidade do dado para a 

discussão de casos. Um gestor disse que o profissional responsável pela digitação não 

têm problemas ou dificuldades para operacionalizar o SIAB: 

“[...] Hoje parece que já está mais tranquilo.” (Gestor 1) 
 
“[...] A digitação lida com isso há muito tempo. [...] Óbvio, evidente que tem 
que estar sempre aprimorando. Isso muda muito, né? Mas ela domina bem.” 
(Gestor 3) 

 
“[...] De fato não sei lhe dizer se todos eles [ACS] têm segundo grau, tá? 
[...] Isso são dados que interferem e que eu percebo no dia a dia, entendeu? 
Dificuldades para preenchimento de ficha é até mesmo para discutir um caso 
em si. [...] São algumas dificuldades que eu tenho notícias de épocas 
anteriores.” (Gestor 2) 

 
Ao contrário dos gestores, as coordenações da atenção básica entrevistadas 

relataram dificuldades, como a perda dos dados digitados e a não fixação do profissional 

para alimentá-los. Houve também declarações de que o sistema permita que seus dados 

sejam alterados a qualquer momento. Alguns informaram dificuldades de acesso à 

internet e limitação do sistema sobre a variedade de enfermidades acompanhadas. Duas 
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coordenações da atenção básica afirmaram não ter dificuldades e/ou problemas durante 

o seu manuseio: 

“Não. Eu acho que ele atende. É contento. Eu acho que ele não têm 
dificuldades. [...]” (Coordenação da AB 2) 
 
“Têm. Conhecimento sobre as patologias, as dificuldades da internet que é 
lenta, só.” (Coordenação da AB 4) 
 
“Sim. Primeiro que ele é doido. [...] Ele falha, né porque é manipulado. 
Qualquer um vai lá, manipula, pronto e acabou. [...] Com essa questão do e-
SUS o SIAB já tinha que morrer mesmo porque ele não é fidedigno. A gente 
não pode confiar nos dados dele por poder ser manipulado. [...]” 
(Coordenação da AB 1) 
 
“[...] Eu acredito que sim. Tem que ser muito atenta. [...] A dificuldade é de 
saber se realmente aquilo vai bater com o que o SIAB pede.” (Coordenação 
da AB 3) 

 
Mendonça e Macadar (2008) realizaram um estudo que teve como objetivo 

identificar a utilização de informações geradas pelos sistemas para o planejamento das 

ações das eSF, por gestores da Atenção Básica da SMS do município de Porto 

Alegre/RS, e evidenciaram a desatualização de dados e a ausência de regularidade na 

inserção desses nos sistemas de informação (em especial o SIAB), sendo observado que 

os dados estavam registrados nas fichas (formulário impresso), mas nem todos 

encontravam-se digitados no sistema, demonstrando a má utilização das ferramentas do 

SIAB. 

Este panorama é muito comum na maioria dos municípios brasileiros, pois como 

muitas equipes de saúde da família não têm acesso ao sistema para inserção, atualização 

e consolidação dos dados coletados pelos profissionais no cotidiano de seus trabalhos, 

nem sempre os dados são repassados de forma fidedigna e eficiente ao profissional 

responsável pela digitação e, consequentemente, não há atualização dos mesmos no 

sistema. 
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5.2.2.5 Oferta ou capacitação das equipes de saúde da família no SIAB ou em outros 

sistemas de informação  

Os gestores entrevistados não ofertaram treinamento específico sobre o SIAB 

para os profissionais das equipes de saúde da família dos municípios pesquisados, mas 

surpreendentemente sobre o e-SUS.  

“Nós fizemos alguns treinamentos esse ano em relação ao e-SUS. Não foi 
necessariamente curso, foram dois treinamentos que nós realizamos Em 
relação ao saúde na escola também que a gente apresentou a ficha, discutiu 
as finalidades do programa e, aí  já não é treinamento, mas uma reunião pra 
discussão de encaminhamento do serviço foi em relação a nossa adesão ao 
PMAQ.” [...] (Gestor 2) 
 
“Olha, eu sou apaixonado por treinamento e desenvolvimento, entendeu? Eu 
acho que é importantíssimo ter um treinamento, só que eu ainda não 
desenvolvi um treinamento específico para equipe de saúde da família.” 
(Gestor 3) 
 
“Essa é a nossa grande falha. [...] É o curso que você vai fazer fluir a saúde 
em termo de prefeitura. É assim que eu entendo.” (Gestor 4) 

 
Outros gestores, entretanto, incumbiram a cargo do Estado esta função: 

“Na minha gestão não. Só se foi antes.” (Gestor 1) 
 
“Quando promovido pelo Estado, sim!” (Gestor 5) 
 

Apenas uma coordenação da atenção básica informou que a secretaria em que 

trabalha promoveu curso introdutório para os agentes comunitários de saúde, conforme 

a fala abaixo: 

“[...] Foi feito uma capacitação com os agentes comunitários a nível de 
conhecimento de material que eles iriam utilizar para trabalhar, até pra 
poder tá inserindo pro sistema pra poder alimentar o SIAB.” (Coordenação 
da AB 3) 
 

Um gestor reconheceu que a única pessoa que realmente recebe treinamento 

sistemático é o alimentador do sistema. Isso sugere que o mesmo não repassa para as 

equipes de saúde da família o aprendizado ou repassa-o e as mesmas não o colocam em 

prática: 

“Isso não sei te responder. Eu sei que quem participa sempre de reuniões 
relativas ao SIAB é um profissional que é responsável pelo abastecimento do 
sistema. Ela que sempre vai aos treinamentos.” (Gestor 2) 
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A Política Nacional da Atenção Básica define como responsabilidades comuns a 

todas as esferas de governo desenvolver mecanismos técnicos e estratégias 

organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde, no 

sentido de valorizar os profissionais de saúde, estimulá-los e viabilizá-los a formação e 

educação permanente dos profissionais das equipes (BRASIL, 2012a). 

Este mesmo documento informa que compete às secretarias municipais de saúde 

disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o 

processo de formação e educação permanente dos membros das equipes de gestão e de 

atenção à saúde. 

De todos os entrevistados, duas coordenações da atenção básica alegaram algum 

tipo de capacitação, seja dentro de um introdutório, seja através do profissional que 

alimenta o sistema: 

“[...] Foi um curso pequeno. Tinha um módulo de sistema de informação e o 
SIAB estava dentro.” (Coordenação da AB 1) 
 
“Recebe através da menina do faturamento que ela é capacitada. [...] Ela até 
fez uma capacitação com eles [ACS], mas de certa forma isso não é uma 
coisa contínua.” (Coordenação da AB 5) 
 

Estratégias de educação permanente e desenvolvimento profissional contínuo 

têm sido instrumentos facilitadores para a qualificação dos profissionais e para a 

aplicabilidade de suas atribuições profissionais, além de contribuir para a melhora da 

resolutividade das ações e procedimentos na unidade de saúde da família 

(MENDONÇA et al. 2010). 

 
5.2.2.6 Sugestões e comentários finais sobre o tema 

Pela análise das falas observamos que o gestor gostaria de ser qualificado ao 

assumir o cargo e de dominar mais os sistemas de informação em saúde e seu potencial: 

“Acho que teria que ter mais assim, divulgação pra gente; no caso 
secretário. Desde que eu entrei aqui eu só aprendi SIAB mesmo foi com a 
coordenação Fora isso, não.” (Gestor 1) 
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“[...] Uma coisa que eu preciso fazer é até me apropriar mais dos sistemas 
em si, não só do SIAB, mas de todos eles. [...]” (Gestor 2) 

 
“Não. Acho que é fundamental que ele [SIAB] esteja atualizado mesmo para 
que você possa dar informações ao ministério daquilo que tá acontecendo na 
atenção básica, né? no município.” (Gestor 5) 
 

As coordenações da atenção básica entrevistadas constataram que o SIAB pode 

ser usado para planejamento, mas seu uso se perde na rotina de trabalho devido a 

inúmeras atribuições profissionais que relataram compromisso no dia a dia dos serviços: 

“Sugestões para melhorar o SIAB? Eu quero que ele morra (risos). Eu acho 
que no dia a dia o uso do SIAB se ele fosse usado realmente para 
planejamento, para diagnóstico, ele é um instrumento importante, apesar de 
ser manipulado, mas ele é um instrumento importante e é o que a gente tem 
pra poder, né tá olhando toda a atenção básica do município e ver como ela 
realmente está.” (Coordenação da AB 1) 

 
Há um paradoxo, portanto, pois os sujeitos da pesquisa o consideram importante, 

mas não o utilizam, pois segundo os mesmos o cotidiano não permite a prática do 

planejamento através dos dados disponibilizados pelo SIAB: 

“Pessoas bem capacitadas. [...] Acho que não temos tempo. Há vários outros 
papéis pra ser feito e esquece do melhor que tem que é o sistema de 
informação.” (Coordenação da AB 4) 

 
Houve relato da necessidade de ampliar o conhecimento sobre o SIAB e a 

esperança na melhoria da informação com o advento do e-SUS: 

“[...] Agora estamos esperando que isso tudo mude com o e-SUS, né?[...] É 
uma esperança que as coisas vão, se realmente funcionar, vai ser uma 
ferramenta muito útil, né? onde vai acabar o SIAB então, vai ser tudo 
informatizado. Seria muito interessante que isso tudo acontecesse. Acho que 
o sistema é muito básico, né? bem básico, mas se o e-SUS realmente 
funcionar é o que os municípios precisavam para dar uma mudança, pra ter 
uma mudança.” (Coordenação da AB 5) 
 

De acordo com as informações disponibilizadas no site do Departamento de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde, em: 

<http://www.saude.gov.br/portaldab/esus.php>. (Acesso em: 14 out. 2013), o e-SUS é 

uma estratégia do governo federal para qualificar a informação em saúde e promover 

um melhor atendimento à população. Com o e-SUS será possível utilizar a informação 

de forma coordenada e integrada permitindo aos profissionais e usuários de saúde 

utilizá-la para subsidiar as programações locais e qualificar a assistência. 

http://www.saude.gov.br/portaldab/esus.php
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Atualmente o advento do e-SUS se encontra na fase de sensibilização dos 

municípios brasileiros e também de sua implantação na maioria destes, pois para a 

utilização do mesmo será necessário, a princípio, que cada unidade básica de saúde 

possua pelo menos um computador para sua utilização. Como é sabido que nem todas as 

unidades dispõem desta tecnologia de informação, até o momento da realização deste 

trabalho, o SIAB ainda está em atividade na maioria dos municípios. 

 
 5.2.3 Análise da Entrevista dos Componentes das Equipes de Saúde da Família 

Para a realização da entrevista foi escolhida aleatoriamente uma equipe de saúde 

da família de cada município que compõe nosso cenário da pesquisa, pertencentes à 

microrregião de Santo Antônio de Pádua, região Noroeste Fluminense. 

Ao todo foram realizadas trinta entrevistas com os profissionais que compõem a 

equipe mínima de saúde da família, sendo um médico, um enfermeiro, um auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e três agentes comunitários de saúde. As entrevistas foram 

realizadas entre os meses de agosto a outubro de 2013, em dias previamente agendados 

pelo pesquisador com a coordenação de atenção básica.  

As falas dos entrevistados foram analisadas e transcritas fidedignamente pelo 

pesquisador de forma a manter a privacidade dos sujeitos da pesquisa, para isso, as 

mesmas foram identificadas por meio de letras que caracterizavam sua categoria 

profissional, com exceção das falas dos profissionais de enfermagem de nível médio 

que decidimos usar o conceito por extenso devido a presença de um único profissional 

auxiliar de enfermagem. Logo, foram utilizados os seguintes códigos identificadores: 

M – médico. 

ENF – enfermeiro. 

ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO – auxiliares e/ou técnicos de enfermagem. 

ACS – agente comunitário de saúde. 
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Para a realização da técnica de análise de conteúdo as falas foram agrupadas em 

categorias para proporcionarem melhor entendimento e clareza dos fatos, como se 

segue: 

 
5.2.3.1 Conhecimento sobre o SIAB e sua função 

Percebe-se através da fala dos sujeitos da pesquisa que alguns profissionais se 

aproximaram do conceito, conforme os fragmentos abaixo: 

“É ver as necessidades básicas da população.” (M 1) 
 

“É um sistema que fornece informações básicas que são colhidas no dia a 
dia e são transmitidas para outros setores.” (ACS 2a)  
 
“Eu entendo como um levantamento epidemiológico, correto? No caso 
hipertensos, diabéticos, tuberculose, hanseníase e gestantes. São as cinco 
doenças que mais têm.”(ACS 4c) 
 

Entretanto, 50% dos entrevistados não souberam defini-lo:  

“[...] Sistema de Informação da Atenção Básica? O sistema de atenção 
básica é que a gente vai fazer a promoção, seria isso a resposta que você 
quer? A promoção, a prevenção e a gente vai diagnosticar casos para, supor 
assim, a prevenção.” (ENF 4) 
 
“Sistema de Informação da Atenção Básica (risos). Você me pegou agora! 
Não sei.” (ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 2) 
 
“Pelo que eu entendo é o elo, a gente traz informações pra dentro da 
unidade.” (ACS 1a) 

 
“Mais ou menos. Não sou totalmente informada quanto a isso. Sistema de 
Informação da Atenção Básica? Eu tenho uma leve noção. Pelo que eu 
entendo, eu acho que é como lidar com as famílias do meu posto, como 
oferecer atendimento, a qualificação do trabalho, a monitorização das 
minhas agentes comunitárias nas visitas das casas dessas famílias 
cadastradas na minha unidade. Mais ou menos isso.” (ENF 2) 
 
“SIAB? O que é isso? Não sei o que quer dizer estas siglas.” (ACS 3b) 

 
Em relação à funcionalidade do sistema, apenas dois profissionais (7%) dentre 

todos os entrevistados se aproximaram da função do SIAB: 

“Ele serve para fazer um consolidado de toda nossa produção. Tudo aquilo 
que a gente produz tá dentro do SIAB. Tem acompanhamento de gestantes, 
dos hipertensos, diabéticos, todos os grupos de risco e têm toda produção do 
PSF. Tudo que a gente produz faz arquivo de PMA2, SSA2, que é a 
supervisão dos agentes comunitários.” (ENF 5) 

 
“Informa ali tudo que consta dentro do município. Diabetes, hipertensos, 
gestantes, alfabetizados, analfabetos, tipo de moradia, tudinho.” (ACS 4a) 
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Santos (2003) considera o SIAB como um sistema de informação em saúde 

importante ao planejamento local, pois fornece informações acerca da realidade 

sociocultural e epidemiológica da área de abrangência da equipe contribuindo assim, 

para o diagnóstico situacional e o planejamento estratégico ao alcance das ações de 

forma eficiente e eficaz. 

Segundo Cavalcante (2011), a forma como o SIAB é utilizado para ações de 

vigilância em saúde faz repensar acerca do modelo Weberiano, onde o mesmo 

caracteriza o poder como um conjunto de normas, leis, estatutos e metas a serem 

cumpridas. Este modelo traduz que a burocracia sustentou seus interesses, através do 

alcance da produtividade, de diretrizes operacionais de metas pactuadas e de hierarquia 

profissional. Um modelo em que só há disciplina com hierarquia. 

Quando questionados sobre os diferentes instrumentos (formulários) do SIAB, 

os profissionais médicos não conhecem nenhum. Os enfermeiros desconhecem o nome 

dos instrumentos e a diferença de quais são os instrumentos de coleta e consolidação 

dos dados. Todos profissionais de enfermagem de nível médio desconhecem quais são 

estes instrumentos.  

Surpreendentemente, apenas cinco agentes comunitários de saúde, de um total 

de quinze, não souberam informar quais são os instrumentos do SIAB, todavia alguns 

demonstraram confusão ao responder, pois citaram formulários de outros sistemas de 

informação em saúde:  

“Na palestra eles falam de sistema informatizado, mas formulários não.” (M 
2) 
 
“Eu sei que os agentes preenchem muitos formulários. Eu não faço nenhum 
tipo de formulário. A única coisa que eu faço realmente é o prontuário que 
faço por minha conta.” (M 3) 
 
“De coleta de dados do sistema? A gente tem uma folha PM22, a ficha A, a 
do HiperDia, entendeu?” (ENF 1) 
 
“(silêncio). Só dos Isabs.” (ENF 4) 
 



84 
 

Os instrumentos de coleta de dados do SIAB são importantes ao 

desenvolvimento do trabalho dos agentes comunitários de saúde, pois permitem-nos 

acompanhar as famílias e os usuários cadastrados com enfermidades e/ou condições 

crônicas como hipertensão, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase e também a 

gestação. Todavia, os instrumentos de consolidação dos dados são de responsabilidade 

não somente dos agentes comunitários de saúde, como também dos médicos, 

enfermeiros e dos auxiliares e/ou técnicos de enfermagem ou quaisquer outros 

profissionais que façam parte da equipe de saúde da família. 

No processo de trabalho como membro da equipe de saúde da família cabe ao 

enfermeiro planejar, gerenciar e avaliar o trabalho desenvolvido pelos agentes 

comunitários de saúde e orientá-los quanto ao preenchimento dos instrumentos de coleta 

e consolidação dos dados do SIAB no dia a dia do trabalho. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012a), uma das atribuições comuns a 

todos os profissionais da equipe de saúde da família é garantir a qualidade do registro e 

das informações no sistema de informação na atenção básica e manter os dados das 

famílias cadastradas atualizados para que os mesmos possam ser utilizados para análise 

da situação de saúde da população adscrita: 

“Então, PMA2, SSA2, agora tem o PMA2C por conta do PMAQ e as fichas 
de acompanhamento todas, né? acompanhamento de grupos hipertensos, 
diabéticos, gestantes.” (ENF 5) 
 
(silêncio). “Seria tudo que abrange o paciente como o cartão do SUS, RG, 
CPF, comprovante de residência?” (ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 2) 
 
“A gente trabalha com a ficha do HiperDia, com a ficha do diabético, com o 
cadastramento de tuberculose. Agora a de diarréia que a gente faz contínuo 
e passa pra enfermeira.” (ACS 1a) 
 
“A ficha A que é a que a gente preenche dos moradores de cada um da casa. 
A ficha B que é a ficha de hipertenso, diabético, gestante, tuberculoso e 
hansênico e no caso, as fichas de notificação de diarréia, de internação e de 
óbito.” (ACS 3a) 
 
“Coleta de dados? Ficha A, ficha B, ficha D.” (ACS 4c) 
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“[...] A gente têm as folhas da gestante, das crianças do SISVAN. Isso a 
gente têm mais ou menos o controle. A gente precisa todo mês fazer. 
Entregar os dados.” (ACS 5c) 

 
Apenas quatro agentes comunitários de saúde, dos quinze entrevistados, 

referiram-se em suas falas aos instrumentos de consolidação dos dados: 

 
“Como assim? Eu acho que é a produção que a gente faz no final do mês que 
passa, que é o SSA2, né?” (ACS 3a) 
 
“É uma folha que vem pra gente com o resumo de toda nossa área. Só não 
sei o nome. É consolidado.” (ACS 4a) 
 
“No caso é o consolidado, né? O nome é consolidado mesmo.” (ACS 4b) 
 
“Consolidação é aquela que vêm contando as famílias. Eu não sei o nome. 
Eu refiro essa ficha como informação da minha microárea.” (ACS 4c) 

 
Cavalcante (2011) demonstrou em sua tese de doutorado que a ausência de um 

processo de educação permanente e a não capacitação dos profissionais da saúde da 

família de forma contínua e sistemática dificultam a construção do conhecimento e a 

realização de um planejamento local em saúde. Este mesmo autor diz que a 

subutilização do SIAB está atrelada ao fato do desconhecimento de muitos profissionais 

sobre os instrumentos de coleta de dados e a preocupação de só alimentar o sistema para 

o cumprimento de metas e envio de informações para o Estado. 

 
5.2.3.2 Capacitação em SIAB 

Todos os médicos entrevistados disseram não ter formação sobre o SIAB. 

Apenas um destes médicos entrevistados disse que não participou de curso, mas de uma 

única palestra sobre o tema. Somente um enfermeiro e alguns agentes comunitários de 

saúde informaram que no curso introdutório que fizeram foi falado sobre o SIAB, 

todavia, não foi promovido nenhum curso específico sobre o tema. Os profissionais 

auxiliares e/ou técnicos de enfermagem disseram não ter formação em SIAB:  

“[...] Não foi assim, completo sobre SIAB, mas teve. Foi um curso básico 
contendo várias informações, mas não foi nada diretamente sobre isso.” 
(ACS 1c) 
 



86 
 

“A gente só teve uma capacitação, mas não foi específica. Não foi a fundo.” 
(ACS 3a) 

 
“Foi passado, mas muito rápido. O pouco que eu sei mesmo é porque eu já 
trabalhava e entendo também que o SIAB é necessário para vir verba, né? 
Você tem que alimentar o sistema para ele vir verba.” (ACS 4c) 
 

É natural que metade dos profissionais que compõem as equipes de saúde da 

família não saibam o que é o SIAB e os outros entrevistados apenas aproximam-se do 

conceito, visto que a coordenação da atenção básica e a gestão municipal de saúde não 

ofertaram cursos de capacitação e/ou educação permanente, conforme informado no 

capítulo anterior.  

Figueiredo (2009) demonstrou que a não realização de um processo de educação 

em saúde e/ou permanente sobre o SIAB dificulta a qualificação da coleta de dados e do 

registro dos mesmos pelos profissionais das equipes de saúde da família, pois a 

orientação e o acompanhamento do trabalho são atividades essenciais acerca do SIAB 

como ferramenta de gestão. 

O Ministério da Saúde (2006) no uso de suas funções definiu de acordo com a 

Portaria nº 2.527 de 19 de outubro de 2006, os conteúdos mínimos do curso introdutório 

para profissionais da saúde da família com a carga horária de 40 horas como mínima 

para certificação do Curso Introdutório, o qual deverá ter como temas centrais os 

assuntos a seguir: a atenção básica no contexto das políticas públicas de saúde e as 

estratégias de implementação; a organização dos sistemas locais de saúde, com ênfase 

no planejamento de base em territorial, espaço no qual deve ser discutido o SIAB; o 

processo de trabalho das equipes e a atuação interdisciplinar e a participação popular. 

 
5.2.3.3 Dificuldades do preenchimento das fichas do SIAB 

Analisando as falas dos profissionais entrevistados, pode-se perceber que os 

médicos não têm acesso ou contato com os instrumentos de trabalho do SIAB, logo, o 

natural desconhecimento sobre o mesmo: 
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“Na realidade a gente não tem estes formulários padronizados. Aqui a gente 
não recebe, tá. A gente tem o nosso prontuário que, na verdade fui eu que 
pedi pra gente acompanhar o paciente. Eu faço o prontuário em uma folha. 
Não é informatizado, é manual. Eu não tive nenhuma vez acesso a esse tipo 
de formulário.” (M 3) 
 

Um enfermeiro disse não ter dificuldade acerca do preenchimento dos impressos 

devido à experiência anterior em outra equipe de saúde da família de outro município 

em que já trabalhou. Um profissional de enfermagem de nível médio disse ter 

problemas no preenchimento e a maior parte dos agentes comunitários de saúde diz não 

ter problemas e quando os têm solicita ajuda ao enfermeiro ou aos agentes comunitários 

de saúde mais antigos. Um agente comunitário de saúde mencionou não ter tido 

capacitação: 

 “Aqui não sou eu que preencho. Quem preenche é a atendente ou as 
agentes, mas eu acho que têm sim. Eu não tenho esta habilidade com as 
fichas, entendeu? Não passa por mim isso não.” (ENFERMAGEM NÍVEL 
MÉDIO 1) 
 
“Às vezes a gente não têm todos os treinamentos. Vem ficha disso, ficha A, 
ficha B, ficha disso, ficha daquilo, mas a gente não têm um treinamento pra 
saber. A ficha A a gente sabe o que é. A ficha do HiperDia, ficha de diabetes, 
de gestante, mas várias coisas a gente não têm. Tem que ficar perguntando o 
que é isso, tipo assim, agora a gente sabe o que é o número do CNES, mas a 
gente não sabia o que era CNES.” (ACS 1b) 

 
“Às vezes sim, mas eu procuro o que não sei perguntar, no caso, para o meu 
chefe e também procuro saber das meninas porque elas têm mais anos. Elas 
sabem e podem me ajudar também um pouco.” (ACS 3c) 
 

As limitações em relação à alimentação e interpretação dos dados identificam 

que o SIAB é de difícil compreensão pela equipe de saúde da família, gerando dados 

não confiáveis (FREITAS & PINTO, 2005). Associado a isso, acreditamos que a não 

capacitação sistemática dificulta ainda mais o trabalho da equipe de saúde da família. 

Logo, há falhas que dificultam o processo de planejamento ser realizado de 

forma fidedigna como, falta de dados específicos presentes nos instrumentos de coleta 

de dados do SIAB, incipiência em relação à intersetorialidade e visão holística dos 

principais problemas de saúde da população, consequentemente, mau uso das 
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informações presentes nos instrumentos de consolidação dos dados (BITTAR et al. 

2009). 

 
5.2.3.4 Infraestrutura para operacionalização do SIAB 

Os profissionais médicos sabem que não há o SIAB instalado na unidade, 

todavia não sabem onde o mesmo se encontra e quem é responsável pela inserção dos 

dados no sistema. Ao contrário deles, os enfermeiros entrevistados disseram que não há 

o SIAB instalado, mas que o mesmo se encontrava centralizado na secretaria municipal 

de saúde. Apenas três unidades de saúde da família possuem computador. Os 

profissionais de enfermagem de nível médio referiram à inexistência do SIAB no local e 

a maioria não sabe quem insere os dados além de informarem não ter acesso ao 

computador, quando existente na unidade: 

“Existe computador. Eu acredito que não há o SIAB instalado. Nunca me foi 
informado. Não sei onde está. Não sei quem insere os dados.” (M 1) 
 
“Existe computador. Eu acho que não há o SIAB instalado porque tem que 
ser através de internet, não é? Aqui não tem internet. Só na sede.” (M 2) 
 
“Não sei informar sobre o SIAB.” (M 4) 
 
“[...] Existe o computador. Não há o software SIAB implantado aqui. Ele 
está na secretaria de saúde. Uma pessoa responsável lá que insere os dados. 
No momento eu não sei quem está nessa função lá. Não sei.” (ENF 1) 
 
“Existe computador. Não sei se há o SIAB instalado porque é a enfermeira 
que mexe. Se tiver implantado, está aqui.” (ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 
1) 
 
“Tem computador. Não tem o SIAB aqui. Acredito que na secretaria de 
saúde. Não sei quem insere os dados.” (ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 5) 
 
“[...] Não sei porque eu não tive acesso ao computador. Só a enfermeira. 
[...] Eu acredito que possa estar implantado no computador dela.” 
(ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 2) 
 
“Sim, existe computador. Acho que não, não sei se há o SIAB aqui. Essa 
parte é mais com a enfermeira. Não sei onde está implantado. Não sei quem 
insere os dados.” (ACS 1a) 
 
“Tem computador. Não sei essas informações.” (ACS 5a) 
 

A utilização de forma centralizada do SIAB é um complicador, pois os 

profissionais tendem a consolidar sua produção de forma a subsidiar as instâncias 



89 
 

superiores e não a utilizá-la de forma sistemática em reuniões da equipe para repensar a 

prática, qualificar a assistência e tomar decisões. A descentralização do SIAB não 

aconteceu de forma satisfatória como ocorreu a descentralização dos serviços de saúde 

preconizada pela NOB-SUS nos anos 90 (CAVALCANTE, 2011). 

 
5.2.3.5 Uso do SIAB nas reuniões e no planejamento das ações 

Apenas um profissional médico não frequenta reuniões da equipe e todos 

afirmaram não ter discussão sobre os dados do SIAB nessas reuniões. Dois enfermeiros 

entrevistados informaram que há discussão sobre os dados do SIAB durante a reunião 

com a equipe, sendo que um disse discutir apenas com os agentes comunitários de 

saúde. Os profissionais de enfermagem de nível médio disseram não discutir sobre os 

dados do SIAB durante a reunião da equipe e apenas quatro, dos quinze agentes 

comunitários entrevistados, informaram que falam sobre os dados do SIAB durante a 

reunião: 

“Eu procuro fazer uma vez por mês por conta própria pra gente ver o que 
está falando. Não há discussão sobre o SIAB.” (M 1) 

 
“Geralmente a reunião é com o enfermeiro e o agente comunitário 
quinzenalmente e com a equipe toda, mensal. Há discussão sobre o SIAB 
com os agentes.” (ENF 5) 
 
“Participo uma vez por semana. Discute vários assuntos para saber, mas o 
SIAB, não.” (ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 3) 
 
“Mensalmente. Não há discussão sobre o SIAB.” (ACS 1a) 
 
“A frequência da nossa reunião aqui, com a enfermeira é semanalmente. Ela 
fala muito, puxa muito sobre preencher as fichas, ela tenta passar pra gente 
o que ela sabe. O que ela não sabe ela busca, sempre ela fala sobre isso 
sim.” (ACS 1b) 

 
Evidencia-se, através da fala dos profissionais médicos entrevistados que o 

planejamento não faz parte do seu trabalho. Apenas um profissional enfermeiro 

entrevistado disse utilizar consolidados para auxílio ao planejamento. A maioria dos 

profissionais de enfermagem de nível médio entrevistado disse que há reuniões de 

planejamento, mas que não há utilização de dados do SIAB: 
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“Olha, a gente tem a enfermeira que é uma menina eficiente. A gente sempre 
tenta estar junto pra isso, mas planejamento é difícil porque falta tudo. Sobre 
o SIAB não, não.” (M 1) 
 
“A minha reunião é com os agentes e com os enfermeiros. As reuniões dos 
agentes com o formulário eu não participo. Depois eu faço a minha reunião 
com os agentes. Eu não sei se existem reuniões com formulários.” (M 3) 

 
 “Sim, participo de reuniões de planejamento. A gente fala mais a questão 
assim do que o paciente tá passando naquele momento. O que a gente pode 
fazer como estratégia até para melhorar a qualidade de vida dos pacientes 
hipertensos e diabéticos, entendeu? Não utiliza formulários do SIAB.” (ENF 
1) 

 
“No caso sim porque a gente discute sobre a nossa produção mensal, né? A 
quantidade de visitas realizadas, de famílias acompanhadas. No caso a SSA2 
que é a nossa ficha de produção.” (ACS 3a) 
 
 “Sim porque a gente pega os hipertensos pra saber onde têm mais 
quantidade para implantar uma palestra.” (ACS 4c) 

 
Considerando que a estratégia saúde da família tem como objetivo à 

reorganização da atenção básica e do modelo assistencial, promovendo novas 

possibilidades de organização do processo de trabalho das equipes, a utilização do SIAB 

de forma incipiente nas reuniões dificulta a tomada de decisão por meio de uma gestão 

compartilhada e também a avaliação do impacto das ações realizadas. 

 
5.2.3.6 Sugestões e comentários finais sobre o tema 

Os profissionais entrevistados teceram comentários e sugestões finais sobre o 

tema, tais como: 

“Eu acho que a gente tem que ser mais bem esclarecido. Sei que sou nova na 
área, mas durante a faculdade a gente frequenta PSF, mas nenhuma vez 
durante a faculdade é explicado realmente o que é o PSF. Porque o PSF que 
eu faço, que eu tento fazer, são as coisas que eu leio porque caem muito em 
concurso. Não foi porque ninguém chegou e me explicou e nem muito menos 
o município. A gente cai de paraquedas.” (M 3) 
 
 “Eu acho que nós deveríamos ter tudo online, pela internet. Eu tenho que 
saber muito mais sobre o SIAB para poder trabalhar com ele e hoje eu sei 
pouquíssimo. Teria que ter uma reunião com os enfermeiros, um treinamento 
com os enfermeiros uma vez por mês. Sempre.” (ENF 2) 
 
(risos). “Em siglas o SIAB eu não tenho conhecimento profundo do que é 
então eu não posso dar sugestões. Gostaria de conhecer o SIAB (risos).” 
(ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 2) 

 
“[...] Tem que melhorar o sistema. [...] Você manda seu formulário e não tá 
da maneira que você achou que iria encontrar. Então, tem que ser sim, 
melhorado.” (ACS 1c) 
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“Eu acho que a gente deveria conhecer mais. A gente tem pouco 
conhecimento. O que a gente sabe mesmo é passado assim, que a gente tem 
que ir fazer atualização do mês quando muda alguém, quando sai alguém, 
quando tem gestante, quando entra,, quando sai. Eu acho que isso poderia 
ser mais passado pra gente. Ser mais esclarecido.” (ACS 4c) 
 
“Não sei se ele poderia ser informatizado, né? Menos papel.” (ACS 5a) 
 

Essas falas revelam uma necessidade da gestão municipal promover um 

processo de educação permanente de forma a contribuir para que os profissionais das 

secretarias municipais de saúde possam se capacitar acerca do sistema de informação da 

atenção básica e dos seus instrumentos de coleta e consolidação dos dados para 

poderem repensar a prática, realizarem planejamento assistencial e melhorarem a 

qualidade do registro dos dados no sistema. 

Para Rigobello (2006) em seu estudo, a capacitação dos profissionais envolvidos 

direta ou indiretamente com o SIAB contribuiu para que houvesse mais 

comprometimento, responsabilidade e entendimento do processo de trabalho destes 

profissionais no cotidiano assistencial e, sobretudo, o reconhecimento dos mesmos em 

relação aos fluxos e potencialidades que são essenciais à operacionalização do sistema.  

O SIAB é um sistema que permite ao profissional no momento da inserção dos 

dados utilizá-lo offline; todavia, para o envio dos dados do nível local ao Estadual é 

necessário a utilização da rede. Em todos os municípios pesquisados o profissional 

responsável pela digitação do SIAB não recebeu treinamento prévio para sua 

operacionalização, aprendendo a utilizá-lo no dia a dia do cotidiano profissional. 

A oferta de cursos de capacitação em sistemas de informação em saúde, 

sobretudo sobre o SIAB, é fator preponderante ao desenvolvimento do trabalho das 

equipes de saúde da família, pois lhes proporciona uma visão mais cristalina de suas 

possibilidades e potencialidades.  

O e-SUS promete substituir o SIAB e agilizar o atendimento ao paciente; 

referenciar e contrarreferenciar o histórico de saúde do paciente e melhorar a qualidade 



92 
 

da informação. Logo, o e-SUS torna-se uma esperança para os gestores e profissionais 

das equipes de saúde da família e da atenção básica que desejam aprimorar o fluxo de 

registro, o envio dos dados e também facilitar a gestão local dos serviços de saúde. 
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6 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa teve a proposta de analisar o conhecimento e a utilização dos 

instrumentos do SIAB pelos gestores municipais de saúde, pelos coordenadores da 

atenção básica e pelas equipes de saúde da família das secretarias municipais de saúde 

de municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua. 

O percurso metodológico utilizou a análise de dados quantitativos e qualitativos. 

Para a avaliação quantitativa foi utilizada a análise estatística univariada onde os 

resultados foram trabalhados pelo teste de Kruskal Wallis e testadas pelo método de 

Dunn. Para a pesquisa qualitativa foi aplicada a técnica de análise de conteúdo, 

modalidade análise temática. 

Percebe-se, em nosso estudo, que o grupo de gestores e coordenadores da 

atenção básica pesquisados possui pouco tempo de experiência nas secretarias 

municipais de saúde, o que sugere uma rotatividade frequente dos atores nesses cargos 

nos municípios de médio porte. Esta rotatividade dificulta a continuidade das ações, a 

qualidade da assistência e o comprometimento com o trabalho. O momento político 

vivenciado durante as entrevistas também pode ser uma razão para tal achado, pois foi o 

da entrada de uma nova gestão, acompanhada de novos assessores técnicos.  

Os profissionais das equipes de saúde da família entrevistados, por outro lado, 

têm um tempo maior de experiência nesse ambiente, comparando-se com os gestores e 

coordenadores da atenção básica municipais, o que pressupõe ser um facilitador para o 

processo de trabalho local. 

Em todos os municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua avaliados, o 

SIAB é centralizado nas Secretarias Municipais de Saúde, o que dificulta a 

aplicabilidade do seu propósito inicial: garantir as informações de saúde da população 
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adscrita no local de trabalho para as equipes de saúde da família tomarem decisões, 

planejarem e avaliarem as ações efetuadas. 

Os profissionais das equipes de saúde da família utilizam seus relatórios, tais 

como o PMA2 e SSA2, para consolidarem a produção mensal e alimentarem o SIAB. 

Todavia, o mesmo é enviado ao nível central no final do mês para ser digitado, sem ser 

analisado pela equipe. Após os dados serem processados, o profissional responsável 

pela sua digitação envia-os, via web, para o nível estadual, com o objetivo de chegar até 

o Ministério da Saúde. 

Dentre os profissionais responsáveis pela digitação nos municípios avaliados, 

havia, no momento da pesquisa, dois agentes comunitários de saúde desviados do cargo 

para esta função, dois auxiliares administrativos e um profissional fisioterapeuta. Isto 

nos faz pensar que, provavelmente, não é prática usual a utilização do sistema de 

informação da atenção básica pelos profissionais das equipes locais no sentido de 

inserirem eles mesmos os dados coletados e buscarem informações sobre as famílias 

cadastradas até mesmo porque somente três equipes de saúde da família visitadas 

possuíam computador em suas instalações. 

Havendo necessidade, os profissionais entram em contato com a coordenação da 

atenção básica e/ou com o profissional responsável pela digitação e solicitam a eles, os 

dados necessários ao desenvolvimento das ações, atividades e procedimentos, não 

acessando sistematicamente a informação produzida. 

O SIAB possui instrumentos de coleta e consolidação dos dados que permitem 

às equipes uma visão mais abrangente e detalhada de suas áreas de atuação. Muito mais 

que impressos para o registro diário dos dados coletados, estes instrumentos 

proporcionam às equipes a transformação dos dados em informação para assim, gerar o 

conhecimento. Como é um sistema específico da atenção básica, o mesmo permite as 
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equipes de saúde da família em suas unidades básicas de saúde utilizarem-no para 

problematizarem a realidade socioepidemiológica e cultural de suas áreas de 

abrangência e também reorganizarem o processo de trabalho. Fornece a possibilidade de 

avaliarem 46 indicadores traduzidos em: indicadores sociosanitários; indicadores de 

grupos prioritários; indicadores do registro de atividades, procedimentos e notificações, 

indicadores de produção e marcadores de avaliação e indicadores da situação de saúde e 

acompanhamento familiar. 

Aliado a estas potencialidades, o SIAB é um poderoso sistema de tomada de 

decisão permitindo às equipes de saúde da família utilizá-lo para a escolha de algumas 

linhas de ação que facilitem a avaliação e resolubilidade dos principais problemas de 

saúde da população adscrita. 

Os dados quantitativos demonstram que em todas as unidades de saúde da 

família existiam os instrumentos de consolidação dos dados dos meses de maio a julho 

de 2013, predominantemente incompletos ou rasurados. Em nenhuma das equipes 

visitadas esses documentos, mesmo com dados parciais, eram utilizados em reuniões de 

planejamento das ações das equipes. A não capacitação notória em todos os setores (da 

gestão até a equipe local) acaba por levar a uma não valorização do uso de informações 

ou o desconhecimento de como estas, podem ser úteis para a organização do processo 

de trabalho. Analisando os municípios de forma comparativa, Aperibé recebeu o escore 

4 em quase todos os itens do instrumento de coleta de dados da pesquisa. O resultado da 

análise é justificado pelo fato de que durante a realização da pesquisa quantitativa pelo 

pesquisador no município de Aperibé o SIAB encontrava-se com a base de dados 

desatualizada durante o período do mês de abril a julho do corrente ano. 

Nenhuma equipe de saúde da família de todos os municípios avaliados 

apresentou em sua unidade de atenção básica os relatórios SSA2 e PMA2 preenchidos 
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corretamente em relação a todos os meses avaliados. Apenas uma unidade de saúde da 

família (código 16) do município de Santo Antônio de Pádua possuiu, em um único mês 

dentre os três meses avaliados, todos os campos do relatório SSA2 preenchidos 

corretamente. Exceção também para este município em relação à unidade de saúde da 

família (código 25), cujo relatório PMA2 apresentou todos os campos preenchidos 

corretamente em um único mês dentre os três meses avaliados. Isso mostra que o 

preenchimento adequado desses instrumentos é uma exceção e não a regra na região 

noroeste fluminense. 

Em todas as unidades de saúde da família do município de Aperibé pesquisadas 

o relatório SSA2 apresentou o campo número de crianças “menores de dois anos”, 

incorretamente registrado, nos três meses avaliados. Apenas 53% das unidades de saúde 

da família dos outros municípios estudados apresentaram o campo “menores de dois 

anos” preenchido corretamente em todos os três meses avaliados. Como podemos 

imaginar, esse é um dado muito simples de ser coletado, de alta relevância quando se 

pensa em programar ações voltadas para a saúde da criança, mas que não é preenchido 

corretamente pelo não entendimento de como isso deve ser feito ou pela baixa 

escolaridade dos agentes comunitários de saúde, responsáveis pelo seu registro. Os 

relatórios observados apresentaram correção dos dados manualmente, com rasura, feito 

provavelmente pelo profissional responsável pela digitação, pois o SIAB acusa quando 

o campo do somatório das crianças menores de dois anos de idade não está preenchido 

corretamente. Após alterar os dados no momento de alimentar o sistema, o digitador 

envia-os novamente, corrigidos, às unidades de saúde da família, que não os reavaliam, 

o que sugere a não utilização do instrumento pelas equipes, principalmente pelos 

agentes comunitários de saúde, principais usuários do formulário. 
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Num outro campo, a comparação entre o total de gestantes cadastradas 

registradas no relatório SSA2 e o total das mesmas informadas no SIAB mostrou que os 

municípios de Aperibé, Itaocara e São José de Ubá não apresentaram, para os três meses 

avaliados, o mesmo total de gestantes. Uma unidade de saúde da família (código 11) do 

município de Miracema também não apresentou o mesmo total para os três meses 

avaliados. Todas as gestantes cadastradas nas fichas A devem ser informadas ao SIAB 

para que, no final do mês, os agentes comunitários de saúde consolidem sua produção 

no relatório SSA2 e informem o total de gestantes cadastradas e acompanhadas. Isto 

deve estar em consonância com o total de gestantes previamente inseridas no sistema. 

Quando isso não acontece há uma falha no processo de trabalho devendo a equipe de 

saúde da família, no momento de sua reunião semanal, discutir o porquê da 

incongruência de informação. 

Em relação aos 28 formulários de pesquisa preenchidos, 07 unidades de saúde da 

família (25%) não apresentaram nos relatórios PMA2 o mesmo total de gestantes com 

menos de 20 anos de idade informadas nos relatórios SSA2 nos três meses avaliados, 

sendo as quatro unidades de saúde da família (códigos 1 ao 4) do município de Aperibé, 

uma unidade de saúde da família (código 7) do município de Itaocara, uma unidade de 

saúde da família (código 11) do município de Miracema e uma unidade de saúde da 

família (código 26) do município de São José de Ubá o que sugere inconsistência dos 

dados, erros de preenchimento e a não utilização fidedigna da informação. 

Acerca do registro de dados sobre o atendimento do médico e do enfermeiro em 

relação ao campo “pré-natal” presente no instrumento PMA2, os formulários aplicados 

para as 28 equipes de saúde da família constataram que, em 18 unidades de saúde da 

família, não há registro de atendimento nos três meses avaliados, sendo as quatro 

unidades de saúde da família (código 1 ao 4) do município de Aperibé, três unidades de 
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saúde da família (códigos 6, 7 e 8) do município de Itaocara, cinco unidades de saúde da 

família (códigos 9, 10, 12, 13 e 14) do município de Miracema, quatro unidades de 

saúde da família (códigos 17, 20, 24 e 25) do município de Santo Antônio de Pádua e 

duas unidades de saúde da família (códigos 26 e 27) do município de São José de Ubá. 

Este panorama sugere que em 64% das unidades de saúde da família avaliadas 

há a possibilidade de não haver atendimento de pré-natal para as gestantes adscritas pelo 

médico e/ou pelo enfermeiro, fazendo-nos perceber que este serviço possa ser realizado 

em outro ponto de atenção à saúde na maioria dos municípios avaliados ou de não ser 

realizado em lugar nenhum. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012a), é uma das atribuições do médico 

realizar atenção à saúde a todos os indivíduos cadastrados na área de abrangência sob 

sua responsabilidade, realizar consultas clínicas e também realizar atividades 

programadas, como por exemplo, o pré-natal. Para o enfermeiro, a Política Nacional de 

Atenção Básica define como algumas de suas atribuições: realizar consulta de 

enfermagem, procedimentos e atividades em grupo, conforme protocolo e outras 

normativas técnicas e também realizar atenção à saúde aos indivíduos em todas as fases 

do ciclo de vida, inclusive a mulher em período gestacional. 

Logo, percebemos que, se não houve consultas de pré-natal realizadas pelos 

médicos e enfermeiros em mais da metade das unidades de saúde da família 

pesquisadas, podemos dizer que há um enfraquecimento nas ações de educação e de 

atenção à saúde para as gestantes e também uma dificuldade em fortalecer o vínculo 

destas com as unidades de saúde nas quais estão vinculadas. Uma pista para isso foi o 

fato de não identificarmos nenhuma informação disponível à população sobre o 

funcionamento do grupo operativo de gestantes em todas as unidades de saúde 

pesquisadas, o que nos faz pensar que não existe um canal de comunicação para as 
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mesmas verbalizarem seus anseios, dissiparem seus medos, neutralizarem suas 

angústias e trocarem experiências. O contato deve apenas acontecer através do agente 

comunitário de saúde ao visitá-las e também quando estas procuram os profissionais nas 

unidades de saúde da família para solicitarem ou realizarem algum tipo de 

procedimento.  

O total de clientes diabéticos e hipertensos cadastrados informados pelos agentes 

comunitários de saúde nos relatórios SSA2 dos três meses avaliados era o mesmo valor 

conferido no SIAB nos municípios de Itaocara, Miracema e São José de Ubá. Em 

relação ao município de Santo Antônio de Pádua, em apenas 08 unidades de saúde da 

família, os relatórios SSA2 apresentaram o total de clientes diabéticos e hipertensos 

cadastrados em consonância com o valor disponibilizado pelo SIAB nos três meses 

avaliados; as demais unidades de saúde deste mesmo município apresentaram 

consonância dos dados do relatório com o SIAB em relação a dois meses avaliados; já o 

município de Aperibé não apresentou em nenhum relatório SSA2 de nenhuma unidade 

de saúde da família o mesmo total de hipertensos e diabéticos informado pelo SIAB. 

Este fato nos faz pensar que, como em 03 unidades de saúde da família de Santo 

Antônio de Pádua e nas 04 unidades de saúde da família de Aperibé o total de 

hipertensos e diabéticos não são os mesmos informados no SIAB de cada município 

avaliado, o valor enviado do nível central ao estadual e deste ao federal não representa 

fidedignamente o total informado pelas equipes nos relatórios da situação de saúde e 

acompanhamento das famílias adscritas. Se esta forma de lidar com a informação ocorre 

da mesma forma no sistema do HiperDia, certamente representará prejuízo aos 

municípios no recebimento de insumos destinados a estes dois programas. 

Dentre os 28 formulários aplicados, 09 (35%) não apresentaram conformidade 

em relação ao quantitativo das hospitalizações informadas no relatório SSA2 e no 
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PMA2 nos três meses avaliados, constatando-se tal fato nas quatro unidades de saúde da 

família (código 1 ao 4) do município de Aperibé; em quatro unidades de saúde da 

família (códigos 15, 17, 19, 22) num total de onze no município de Santo Antônio de 

Pádua e em uma unidade de saúde da família (código 26) do município de São José de 

Ubá, dentre as três unidades avaliadas. Isto implica na não especificação das principais 

causas de internação da população adscrita destas equipes (tais como: menores de cinco 

anos de idade por pneumonia ou por desidratação; hospitalizações por abuso de álcool; 

por complicações do diabetes ou por qualquer outra causa) e consequentemente na 

impossibilidade de programação local de ações que possam reduzir o índice de 

internações por condições sensíveis à atenção básica. 

As únicas unidades de saúde da família que apresentaram em seus relatórios 

SSA2 a não consonância do total de visitas realizadas pelos agentes comunitários de 

saúde em relação ao total de famílias cadastradas nos três meses avaliados, 

considerando-se para esta questão uma visita/família/mês, foram as quatro unidades de 

saúde da família (códigos 1 ao 4) do município de Aperibé e uma unidade de saúde da 

família (código 13) do município de Miracema. Duas unidades de saúde da família 

(códigos 5 e 6) de um total de quatro pesquisadas do município de Itaocara 

demonstraram que em apenas um mês havia o mesmo total de visitas realizadas em 

relação ao total de famílias cadastradas pelos agentes comunitários de saúde. O 

município de Santo Antônio de Pádua também apresentou em duas unidades de saúde 

da família (códigos 17 e 20) o total de visitas dos agentes comunitários de saúde em 

relação ao total de famílias cadastradas para apenas um mês dentre os três meses 

avaliados. 

As famílias devem receber no mínimo uma visita por mês do agente comunitário 

de saúde a fim de que o mesmo possa acompanhá-las, orientá-las e informá-las sobre a 
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diversidade e a disponibilidade dos serviços em suas unidades de saúde e nos espaços 

comunitários empoderando estes atores sociais a serem co-partícipes no processo do seu 

próprio cuidado. Como em 09 unidades de saúde da família o registro do total de visitas 

domiciliares não era o mesmo em relação ao total de famílias cadastradas concluiu-se 

que várias famílias ficaram sem o acompanhamento mensal do agente comunitário de 

saúde, o que sugere enfraquecimento do elo de ligação entre este profissional e a 

comunidade, dificuldade em manter a credibilidade e também a longitudinalidade do 

cuidado, a qual promove a continuidade da relação clínica ao longo do tempo entre o 

profissional e o cliente. 

Em relação ao registro das atividades de grupo – educação em saúde, constatou-

se mediante análise dos formulários que oito unidades de saúde da família (29%) não 

apresentaram nos relatórios PMA2 o registro de dados no campo especificado em 

nenhum dos três meses avaliados, sendo as quatro unidades de saúde da família 

(códigos 1 ao 4) do município de Aperibé, uma unidade de saúde da família (código 7) 

do município de Itaocara, duas unidades de saúde da família (códigos 12 e 13) do 

município de Miracema e uma unidade de saúde da família (código 24) do município de 

Santo Antônio de Pádua. Logo, percebe-se que palestras, grupos operativos, ações de 

educação em saúde podem ter sido realizados sem o adequado registro das mesmas ou 

até mesmo não terem sido realizados pelas equipes de saúde da família, o que contradiz 

a filosofia da ESF, a qual tem como um dos principais eixos, ações de promoção e 

prevenção da saúde. 

No tocante ao campo “procedimentos coletivos”, presente também no relatório 

PMA2, dos vinte oito formulários aplicados nas unidades de saúde da família avaliadas, 

dezessete (61%) não apresentaram registro de dados para os três meses avaliados, o que 
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sugere subnotificação, inconsistência e até mesmo desconhecimento sobre a importância 

da fidedignidade da informação.  

Em nenhum dos três meses avaliados houve utilização das fichas B pelas 

equipes de saúde da família do município de Aperibé. Já em relação aos outros 

municípios, apenas uma unidade de saúde da família (código 9) dentre as seis existentes 

no município de Miracema utilizou as fichas B nos três meses pesquisados; as demais 

não utilizaram nenhuma de suas variações. As equipes de saúde da família dos 

municípios de Itaocara e São José de Ubá utilizaram todos os tipos de fichas B nos três 

meses avaliados. Nota-se que em nenhuma unidade de saúde da família do município de 

Santo Antônio de Pádua as equipes utilizam as fichas B-HA e B-DIA. De acordo com a 

fala dos atores sociais entrevistados presume-se que estas equipes utilizem os impressos 

do programa HiperDia em substituição às fichas B-HA e DIA do SIAB, o que não é 

preconizado pelo nível federal. As fichas B foram criadas para que os agentes 

comunitários de saúde mensalmente possam melhor acompanhar os clientes com 

patologias e condições crônicas. Logo, pode-se dizer que estas são instrumentos 

facilitadores no processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde, pois permitem 

a orientação acerca de quais informações são importantes de serem coletadas durante as 

visitas domiciliares a estes grupos. 

Em nenhuma unidade de saúde da família dos municípios de Aperibé, Itaocara e 

Miracema há a utilização pelas equipes de saúde da família, nos três meses avaliados, 

das fichas C – cartão da criança e das fichas D (registro de atividades, procedimentos e 

notificações). Apenas em uma unidade de saúde da família (código 15) do município de 

Santo Antônio de Pádua, a equipe de saúde da família apresentou a ficha C – cartão da 

criança referente a dois dos três meses pesquisados. A equipe de saúde da família desta 

mesma unidade (código 15) avaliada utilizou em todos os meses a ficha D; nas demais 
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unidades de saúde da família houve utilização da mesma pelas equipes de saúde da 

família nos três meses de referência ao estudo. O município de São José de Ubá utilizou 

as fichas C – cartão da criança e as fichas D em todos os meses avaliados. 

Ao analisarmos os resultados das falas dos gestores municipais de saúde nota-se 

que a maioria sabe o que é o SIAB e para o que ele serve, mas não o utilizam em seu 

cotidiano de trabalho por relatarem acúmulo de atividades e funções e também porque 

existe no quadro de profissionais de todas as secretarias municipais de saúde 

pesquisadas um profissional específico para operacionalizá-lo. Observamos aqui uma 

confusão entre o manuseio e a tradução desta informação. Presume-se através das 

entrevistas que os dados das famílias cadastradas no SIAB só fazem parte do cotidiano 

de trabalho dos gestores quando há a necessidade de emitirem alguma opinião sobre o 

mesmo, ou quando dados são demandados por instâncias superiores. Para isto, o 

profissional responsável pela operacionalização do sistema e/ou o coordenador da 

atenção básica acessa-o, imprime os dados e os transmitem ao gestor. 

Os coordenadores de atenção básica entrevistados relataram apenas utilizar o 

SIAB para atividades de supervisão e levantamento de dados epidemiológicos com seus 

possíveis desdobramentos. Entretanto, o mesmo não é utilizado de forma contínua para 

a organização do processo de trabalho nas reuniões de equipes e tampouco em reuniões 

de planejamento das ações em nível central. Percebe-se que, quando utilizados, os dados 

do SIAB são problematizados de forma incipiente durante as reuniões de equipe pelos 

profissionais de saúde da família e o seu uso para o planejamento das ações não é 

realizado de forma sistemática, pois menos de 15% dos sujeitos entrevistados relataram 

discutir e utilizar o SIAB nas reuniões para repensarem a prática e qualificar a 

assistência. 
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Os gestores municipais de saúde não identificam dificuldades no manuseio dos 

instrumentos do SIAB, o que possivelmente se dá pelo não uso dos mesmos; já os 

coordenadores da atenção básica sentem esta deficiência e atribuem isso a não 

capacitação sobre o assunto e tampouco sobre quaisquer outros sistemas de informação. 

Os cursos específicos sobre o tema, quando ofertados, são verticalizados, 

oriundos das esferas federal e estadual para o nível municipal e, havendo possibilidade, 

há um profissional específico em cada município para participar dos eventos e 

multiplicar o conteúdo para os demais profissionais de saúde. Todavia, durante todo o 

momento da pesquisa não foi identificada nenhuma capacitação sobre SIAB e também 

nenhuma ação de educação permanente específica sobre o tema para as equipes de 

saúde da família. 

No que tange aos profissionais das eSF entrevistados, os mesmos relatam 

conhecer o SIAB, informaram que isso foi por meio da coordenação da atenção básica 

(que, como já visto, pouco conhece sobre o assunto) ou através de profissionais que já 

trabalhavam há um tempo maior na gestão ou na equipe local. 

Existe desconhecimento como um todo sobre os instrumentos de coleta e 

consolidação dos dados do SIAB e ao serem questionados, os profissionais de saúde 

acabam por confundi-los com os impressos dos demais sistemas de informação em 

saúde, referindo-se às fichas do programa HiperDia como se fossem as fichas B-HA e a 

ficha B-DIA do SIAB. Citam também outros impressos como o do SISVAN, o de 

acolhimento entre outros, como parte do conjunto de formulários. Isso vai ao encontro 

do que anteriormente apresentamos como resultado da qualidade do preenchimento dos 

instrumentos de coleta de dados.  

Embora seja um sistema relativamente fácil para o registro, busca e 

levantamento das informações, apenas um profissional de uma equipe de saúde da 
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família relatou manuseá-lo para auxilio ao diagnóstico e planejamento local. Os demais 

alegam não saber como operacionalizá-lo e também por existir profissionais contratados 

especificamente para realizar tal procedimento, que sabemos ser feito de forma 

absolutamente mecânica. 

Ao final da pesquisa confirmamos o pressuposto que a maioria dos profissionais 

das equipes de saúde da família não utiliza o SIAB em seu cotidiano de trabalho por não 

o conhecerem e entenderem quais são as suas funcionalidades. O SIAB foi idealizado 

para que estes profissionais pudessem planejar seus trabalhos em suas próprias unidades 

de saúde da família, haja vista que aparentemente o mesmo não fornece dificuldades em 

sua utilização. Tal fato pode ser entendido ao avaliar as falas dos secretários municipais 

de saúde e coordenadores da atenção básica, as quais demonstraram que nenhuma 

secretaria municipal de saúde dos municípios pesquisados ofertou um curso específico 

sobre o SIAB aos profissionais para que pudessem utilizá-lo com eficiência e eficácia. 

Os gestores municipais de saúde e os coordenadores da atenção básica 

demonstraram esperança com o advento do SISAB como um novo sistema de 

informação em saúde, o qual utilizará o e-SUS como um modelo capaz de solucionar a 

maioria dos problemas enfrentados pelos profissionais de saúde ao operacionalizar o 

SIAB. 

O e-SUS se propõe a utilização das informações da atenção básica de forma 

mais descentralizada permitindo o diálogo e a reestruturação dos Sistemas de 

Informação em Saúde do Ministério da Saúde e facilitando a qualificação da gestão da 

informação, além de ampliar a qualidade no atendimento à população. Devido as suas 

especificações, a transmissão de dados pode ser feita em tempo real ou através de dados, 

de acordo com a infraestrutura disponível na unidade básica de saúde. O e-SUS terá 

como algumas de suas várias novidades o cadastramento individual além do 
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cadastramento domiciliar, que caracterizará de forma singular a população adscrita, 

grande problema do SIAB, além de fornecer outras informações capazes de auxiliar o 

gerenciamento do cuidado em nível local. É sabido, também, que este sistema pretende 

trabalhar com menos fichas e com mais informações em tempo oportuno, todavia se os 

profissionais de saúde não participarem de um processo de educação permanente que o 

sensibilizem quanto à qualidade, a importância e a disponibilidade dessa informação, o 

mesmo demonstrará as mesmas dificuldades e problemas do SIAB em relação à sua 

utilização.  

Os desafios estão na utilização dos sistemas, na capacitação dos profissionais, no 

recurso tecnológico disponível em cada unidade de saúde da família, no detalhamento e 

na qualidade da informação disponibilizada. Portanto, convém ressaltar que se 

Ministério da Saúde e as Secretarias de Estado de Saúde não repensarem e realizarem 

um planejamento estratégico-situacional para a capacitação e qualificação dos gestores 

municipais de saúde, dos coordenadores da atenção básica e dos profissionais das 

equipes de saúde da família os mesmos problemas identificados no uso do SIAB serão 

vistos com o uso do e-SUS.  

Os profissionais devem participar de um curso de capacitação planejado com 

períodos de concentração e dispersão que promovam um melhor entendimento do 

processo teórico-prático da utilização destas fichas e sua aplicabilidade. 

É preciso comungar olhares para que o processo de construção do conhecimento 

não seja verticalizado do nível federal ao municipal, pois os profissionais precisam 

participar do processo de atualização, repensarem a sua prática e se sentirem co-

partícipes do processo de ensino-aprendizagem para assim, readequarem os serviços, 

reorganizarem o processo de trabalho e qualificarem a assistência. 
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APÊNDICE A – Formulário 
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Mestrado em Saúde da Família 
 

APÊNDICE B – Entrevista Semiestruturada com os Profissionais de Saúde 
 

1. Entrevistado: 
 
- Idade. 
- Tempo de formado. 
- Tempo de trabalho no PSF. 
- Tempo de trabalho na eSF. 
- Carga horária semanal. 
 
2. Sistema de Informação da Atenção Básica: 
 
- O que é? 
- Para que serve? 
- Formação no SIAB (Educação continuada e Educação Permanente). 
- Dificuldade de preenchimento e utilização no cotidiano de trabalho. 
- Sugestões para melhor o uso do SIAB. 
 
3. Formulários do Sistema de Informação da Atenção Básica: 
 
- Instrumentos de coleta de dados que têm conhecimento. 
- Instrumentos de coleta de dados que utiliza no dia a dia. 
- Instrumentos de consolidação dos dados que têm conhecimento. 
- Instrumentos de consolidação dos dados que utiliza no dia a dia. 
 
4. Infraestrutura: 
 
- Existe computador nas unidades de saúde da família? 
- Há o software SIAB implantado? Onde? 
- Quem insere os dados? 
 
5. Reunião da Equipe: 
 
- Frequência. 
- Há discussão sobre o SIAB? 
 
6. Planejamento das ações: 
 
- Participação do profissional. 
- Há utilização dos dados do SIAB na reunião? Quais? 
- Quais formulários do SIAB são utilizados na reunião? 
 
7. Outros comentários e sugestões sobre o SIAB? 
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APÊNDICE C – Entrevista Semiestruturada com o Secretário Municipal de Saúde e 
Coordenador da Atenção Básica ou da Estratégia Saúde da Família 

 
1. Há quanto tempo exerce a função como secretário municipal de saúde / coordenador 
da atenção básica ou da Estratégia Saúde da Família? 
 
2. Existe o software SIAB instalado em algum computador? Se sim, em quais unidades 
básicas de saúde o SIAB está instalado? Você tem acesso direto? Se não, qual 
profissional da gestão o utiliza? 
 
3. Em sua opinião, para que serve o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB? 
 
4. Você utiliza o SIAB em seu cotidiano de trabalho? Em quais situações? 
 
5. É comum haver discussão sobre o SIAB durante a sua reunião com os profissionais 
das equipes de saúde da família? 
 
6. Quais as informações geradas pelos relatórios do SIAB você costuma discutir em 
suas reuniões com os profissionais das equipes de saúde da família? 
 
7. Os dados do SIAB são utilizados pelas equipes de saúde da família para realização de 
diagnóstico e planejamento das ações? Se sim, como? 
 
8. Você promoveu algum curso introdutório para os profissionais das equipes de saúde 
da família? Cite. 
 
9. Os profissionais das equipes de saúde da família recebem alguma capacitação ou 
participam de algum processo de educação permanente sobre a coleta e manipulação de 
dados do SIAB? 
 
10. Qual a pessoa na Secretaria Municipal de Saúde responsável pela inserção dos dados 
coletados nos instrumentos do SIAB no computador? Qual a categoria profissional desta 
pessoa? 
 
11. Você acha que existem dificuldades para o uso do SIAB? Quais? O que você sugere 
para melhor o seu uso? 
 
12. Gostaria de fazer outros comentários sobre o uso cotidiano do SIAB no seu dia a dia 
de trabalho? 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
 

 
Universidade Estácio de Sá 
Curso de Mestrado em Saúde da Família 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Rua do Riachuelo, nº. 27, 3º. Andar, Lapa. 
 
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “A 

utilização dos dados em saúde como ferramenta de gestão das unidades de saúde da família 
de municípios da região noroeste fluminense”. Este projeto tem por objetivo analisar o 
conhecimento e a utilização dos instrumentos de registro do Sistema de Informação da 
Atenção Básica pelas Equipes de Saúde da Família de municípios da microrregião de Santo 
Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. 

Você foi selecionado(a) porque é um dos profissionais que compõe estas equipes. 
Sua participação é importante, mas não obrigatória. Sua participação não será remunerada e 
os dados coletados estarão beneficiando a reorganização do processo de trabalho e o 
aprimoramento do referido sistema. Assinando esse consentimento, o(a) Senhor(a) não 
desiste de nenhum de seus direitos. Além disso, o(a) Senhor(a) deverá se sentir livre para 
abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu trabalho 
ou relacionamento futuro com esta instituição. O pesquisador responsável deste estudo 
também poderá retirá-lo(a) do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário 
para o seu bem estar. 

Sua participação consistirá em fornecer, através de entrevista com o pesquisador, 
algumas informações sobre o Sistema de Informação da Atenção Básica em sua prática no 
cotidiano. Esta entrevista será gravada em áudio e posteriormente transcrita pelo 
pesquisador. 

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e 
garantimos o sigilo sobre sua participação. A divulgação das informações será anônima e 
em conjunto com as respostas de outros sujeitos da pesquisa entrevistados. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr.(a) deverá se reportar 
ao Comitê de Ética em Pesquisas, subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de 
pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contactando o Comitê de Ética em 
Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 3231-6139 ou email: 
comitê.eticapesquisa@estacio.br. Asseguramos o completo sigilo de sua identidade 
quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos 
resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos.  

Em caso de dúvidas, você poderá esclarecê-las através do contato telefônico com 
o pesquisador responsável, Arandir de Souza Carvalho, Enfermeiro, Coordenador da 
Estratégia Saúde da Família de Pirapetinga – MG, pelos números de telefone: (32) 
3465-1259 / 99818087 e também pelo endereço eletrônico: arandir80@yahoo.com.br. 
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Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 
______________________________________________________________________ 
residente à _____________________________________________________________ 
concordo em participar do estudo intitulado “A utilização dos dados em saúde como 
ferramenta de gestão das unidades de saúde da família de municípios da região noroeste 
fluminense”. 

Fui completamente orientado(a) pelo Profissional Arandir de Souza Carvalho que 
está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ele me entregou 
uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu 
plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, patrocinado 
pelo pesquisador e informar ao mesmo minhas opiniões e observações sobre qualquer 
anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 
Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados 

por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. 
Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
 
Participante:  Nome: _______________________________________________ 
                    Data: __________________________________________________ 
                    Assinatura: _____________________________________________ 
 
Pesquisador:  Nome: _______________________________________________ 
                    Data: __________________________________________________ 
                    Assinatura: _____________________________________________ 
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ANEXO A 
 

FICHAS DO SIAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ANEXO A-1 – Ficha A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A-2 – Ficha B-GES 
 

 
 
 
 



 

ANEXO A-3 – Ficha B-HA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A-4 – Ficha B-DIA 
 

 
 

 
 

 



 

ANEXO A-5 – Ficha B-TB 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A-6 – Ficha B-HAN 
 

         

 
 



 

ANEXO A-7 – Ficha C / Cartão da Criança 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A-8 – Ficha D 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

ANEXO A-9 – Relatório A1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A-10 – Relatório A2 
 

 

 
 
 
 
 



 

ANEXO A-11 – Relatório A3 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ANEXO A-12 – Relatório A4 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ANEXO A-13 – Relatório SSA2 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ANEXO A-14 – Relatório SSA4 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

ANEXO A-15 – Relatório PMA2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO A-16 – Relatório PMA4 
 

 
 

 
 

 



 

ANEXO A-17 – Ficha A (PMAQ-AB) 
 

 
 

 
 
 



 

ANEXO A-18 – Relatório PMA2-C (PMAQ-AB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO A-19 – Ficha D Complementar (PMAQ-AB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

FICHAS DO e-SUS ATENÇÃO BÁSICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B-1 – Ficha de Cadastro Domiciliar 
 

 
 
 



 

ANEXO B-2 – Ficha de Cadastro Individual 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B-3 – Ficha de Atendimento Individual 

 



 

 



 

 
ANEXO B-4 – Ficha de Atendimento Odontológico Individual 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

ANEXO B-5 – Ficha de Atividade Coletiva 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

ANEXO B-6 – Ficha de Procedimentos 
 

 
 



 

ANEXO B-7 – Ficha de Visita Domiciliar 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PREENCHIMENTO 
DOS CAMPOS DOS FORMULÁRIOS DE PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUESTÕES APERIBÉ 1 APERIBÉ 2 APERIBÉ 3 APERIBÉ 4 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÕES ITAOCARA 1 ITAOCARA 2 ITAOCARA 3 ITAOCARA 4 
1 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 3 4 4 
6 1 1 4 4 
7 4 3 4 4 
8 4 4 4 4 
9 1 1 4 1 

10 4 3 4 3 
11 4 4 4 4 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 4 3 1 1 
15 4 3 1 1 
16 2 2 3 1 
17 3 3 1 1 
18 3 4 4 4 
19 1 1 4 1 
20 4 3 4 4 
21 1 1 1 1 
22 1 2 1 1 
23 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 
25 3 4 3 3 
26 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 
31 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

QUESTÕES MIRACEMA 1 MIRACEMA 2 MIRACEMA 3 MIRACEMA 4 MIRACEMA 5 MIRACEMA 6 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
5 1 3 4 3 1 4 
6 1 1 4 1 1 1 
7 3 3 4 2 2 2 
8 1 1 4 1 1 1 
9 1 2 4 1 2 3 

10 1 4 1 1 3 4 
11 1 4 1 1 4 4 
12 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 4 1 3 
15 1 1 1 4 1 3 
16 2 1 3 2 1 3 
17 3 2 1 1 4 2 
18 4 4 1 4 4 4 
19 3 3 3 4 4 3 
20 4 2 4 4 4 4 
21 4 2 2 1 4 2 
22 1 2 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 
24 2 1 2 1 1 1 
25 1 1 4 2 1 1 
26 1 4 4 4 4 4 
27 1 4 4 4 4 4 
28 1 4 4 4 4 4 
29 1 4 4 4 4 4 
30 1 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÕES PÁDUA 1 PÁDUA 2 PÁDUA 3 PÁDUA 4 PÁDUA 5 PÁDUA 6 
1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 2 1 1 1 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
5 2 2 4 2 4 3 
6 2 1 4 2 4 3 
7 4 2 4 1 2 4 
8 1 1 1 1 1 1 
9 1 3 2 1 2 3 

10 1 1 2 1 1 1 
11 1 1 2 1 1 1 
12 2 2 2 1 1 1 
13 2 2 2 1 1 1 
14 1 1 2 3 1 3 
15 1 1 2 1 1 3 
16 4 3 4 2 4 2 
17 1 1 3 2 1 3 
18 2 1 4 3 1 4 
19 2 1 2 2 1 3 
20 2 4 4 1 1 1 
21 2 1 2 1 1 1 
22 2 1 2 2 1 1 
23 2 1 2 1 1 1 
24 3 1 2 1 1 2 
25 1 2 4 1 2 1 
26 2 1 1 1 1 1 
27 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 
29 2 1 1 1 1 1 
30 2 1 1 1 1 1 
31 2 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 

 
 

QUESTÕES PÁDUA 7 PÁDUA 8 PÁDUA 9 PÁDUA 10 PÁDUA 11 
1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 
5 2 1 4 1 1 
6 2 1 4 1 1 
7 4 4 4 2 4 
8 1 1 1 1 1 
9 3 3 1 3 1 

10 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 
15 2 1 1 1 1 
16 2 4 3 3 3 
17 2 1 1 1 1 
18 2 2 1 4 4 
19 2 1 1 4 3 
20 4 1 1 1 1 
21 2 1 1 2 1 
22 2 1 1 1 1 
23 2 1 1 1 1 
24 2 1 1 1 2 
25 2 1 2 3 1 
26 1 1 1 1 1 
27 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 
29 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 

   
 
 
 



 

 
QUESTÕES SÀO JOSÉ DE UBÁ 1 SÃO JOSÉ DE UBÁ 2 SÀO JOSÉ DE UBÁ 3 

1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 4 4 4 
4 4 4 4 
5 2 3 1 
6 1 3 1 
7 1 1 1 
8 4 4 4 
9 4 1 1 

10 4 3 1 
11 4 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 4 1 3 
15 1 2 1 
16 4 1 3 
17 1 1 1 
18 4 4 2 
19 1 3 3 
20 2 4 4 
21 1 1 1 
22 2 1 2 
23 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 
26 1 1 1 
27 1 1 1 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 1 1 
31 1 1 1 
32 1 1 1 

  
   


