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Resumo. 

Esta dissertação apresenta elementos que contribuem para a geração da 

cartografia digital das áreas e microáreas das Equipes de Saúde da Família 

(ESF), através de método barato, eficaz e participativo e da avaliação e  

análise da utilização dos setores censitários do IBGE para o mapeamento 

territorial das áreas de abrangência da ESF para o planejamento de ações em 

saúde no território do município de Caiana – MG. O cenário escolhido foram 

duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) composta por duas equipes, 

localizadas no Município de Caiana - MG. O objetivo geral foi desenvolver e 

testar o método de monitoramento e de avaliação da Saúde da Família, com 

base no georreferenciamento dos indicadores do PMAQ, obtidos do SISAB 

para as áreas e microáreas. E os objetivos específicos foram: elaborar a 

cartografia digital do município, que incluiu a identificação das áreas e 

microáreas cobertas pela Saúde da Família, analisar o mapa através da 

utilização da malha dos setores censitários, de acordo com a territorialização 

da ESF e adaptar à nova plataforma do Ministério da Saúde, com base no 

georreferenciamento dos indicadores do PMAQ. Trata-se de um estudo técnico, 

com metodologia participativa, através das realizações de diversas oficinas e 

reuniões de trabalho. Foram abordadas as circunstâncias em relação à 

transição entre o SIAB e o SISAB, destacamos as falhas de planejamento da 

implantação desse novo sistema, em seguida, foram desenhadas no programa 

Google Earth© as áreas de abrangência das duas unidades de saúde da 

família. Evidenciando vários problemas encontrados de territorialização e a  

correção das distorções reveladas pelo mapeamento dos ACS, baseado nos 

setores censitários. 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Atenção Primária à Saúde; 

Sistemas de Informação em Saúde. 

  



 

 

Abstract 

This dissertation presents elements that contribute to the generation of digital 

cartography of the areas and micro areas of the Family Health Teams (ESF, in 

Portuguese), through an inexpensive, effective and participative method for the 

evaluation and analysis of the use of IBGE census tracts for territorial mapping 

of the scope areas of the ESF for the planning of health actions in the territory 

of Caiana - MG. The scenario chosen were two Basic Health Units (BHU) 

composed of two teams, located in Caiana - MG. The general objective was to 

develop and test the Family Health monitoring and evaluation method, based on 

the georeferencing of the PMAQ indicators obtained from the SISAB for the 

areas and micro areas. The specific objectives were: to elaborate the digital 

cartography of the municipality, which included the identification of the areas 

and micro areas covered by the Family Health, to analyze the map through the 

use of the mesh of the census tracts, according to the territorialization of the 

ESF and adapt to the new platform of the Ministry of Health, based on the 

georeferencing of the PMAQ indicators. It is a technical study, with participative 

methodology, through the realizations of several workshops and work meetings. 

Circumstances regarding the transition between SIAB and SISAB were 

discussed, explaining the problems encountered with the implementation of this 

new system, and the areas of coverage of the two health units of the family 

were drawn in the Google Earth © program. Revealing several problems of 

territorialization and correction of the distortions revealed by the mapping of the 

ACS, based on the census tracts. 

Key words: Unified Health System; Primary Health Care; Health 

Information Systems. 
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo está associado ao projeto “Desenvolvimento de Tecnologia de 

Apoio à Gestão da Saúde da Família”, Edital FAPERJ N.º 19/2011, PROGRAMA 

“Pensa Rio – Apoio ao Estudo de Temas Relevantes e Estratégicos para o Estado do 

Rio de Janeiro – 2011”, realizado pelos alunos e professores do Mestrado de Saúde 

da Família (MSF) da Universidade Estácio de Sá (UNESA) e do Instituto de Medicina 

Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o apoio de 

funcionários das secretarias municipais de saúde de Petrópolis e de Volta Redonda 

cujo objetivo é o desenvolvimento de tecnologia de apoio à gestão do Programa 

Saúde da Família (PSF), com base em Sistema de Informação Geográfica (SIG).  

Para melhor entendimento do projeto piloto, faz-se necessária a apresentação 

de um breve resumo das etapas que foram realizadas. Os pesquisadores 

desenvolveram o aplicativo Sistema de Informação Geográfica da Saúde da Família 

(SIG-SF) que permite a visualização espacial dos indicadores de saúde do 

Programa de Ampliação do Acesso e a Melhoria da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ - AB) para todo município, território ou distrito sanitário, através das 

demarcações das áreas e microáreas, associando-os a cada Equipe de Saúde da 

Família (ESF), cuja finalidade é a melhoria e o planejamento das ações de saúde, 

pois possibilita que os gestores locais possam comparar o desempenho das ESF 

(MSF/UNESA e IMS/UERJ, 2016). 

Este aplicativo pode ser instalado tanto em computadores utilizados pelos 

órgãos de gestão de Saúde da Família, quanto em computadores utilizados pelas 

ESF nas unidades de saúde. O SIG-SF permite, ainda, associação com outras 

variáveis socioeconômicas e epidemiológicas, tais como os dados censitários ou de 

outros sistemas de informações utilizados pelo Ministério da Saúde (MSF/UNESA e 

IMS/UERJ, 2016). 

Durante o projeto foram realizadas cinco oficinas de trabalho, com a  

participação dos pesquisadores e dos funcionários dos municípios envolvidos. 

Nessas oficinas, preparou-se o planejamento para o desenvolvimento do aplicativo, 

decidindo a forma de utilização dos indicadores do PMAQ - AB, além disso, foi 

oferecida a capacitação aos funcionários dos municípios na elaboração da 

cartografia digital, para identificação das áreas e microáreas cobertas pela Saúde da 
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Família. 

Em seguida, realizaram a associação e a análise espacial dos dados 

utilizados pela Saúde da Família com os dados socioeconômicos e demográficos 

dos Censos Demográficos, considerando os setores censitários utilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicadores epidemiológicos 

utilizados pelas secretarias municipais de saúde (MSF/UNESA e IMS/UERJ, 2016). 

O relatório elaborado pelo MSF/UNESA e IMS/UERJ destaca os benefícios 

gerados pela experiência piloto:  

 identificação das diferentes formas de disposição dos dados para estruturar 

o processo de carga, integração e atualização dos dados do sistema;  

 capacitação das equipes locais na digitalização do território das equipes de 

saúde da família;  

 implantação nos municípios envolvidos na experiência piloto da 

infraestrutura básica necessária ao funcionamento do sistema automatizado 

de geração dos mapas temáticos (MSF/UNESA e IMS/UERJ, 2016 p.09). 

É importante informar que o desenvolvimento desse projeto piloto não teve 

qualquer custo para os municípios envolvidos, ficando, ainda, disponíveis para eles 

a cartografia digital das unidades de saúde da família e o aplicativo SIG-SF. Na 

época do desenvolvimento do aplicativo SIG-SF, a associação da cartografia digital e 

dos indicadores do PMAQ - AB utilizou como a principal fonte de informações sobre 

a Saúde da Família, o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). Seus 

dados permitiam avaliar a situação de saúde, as condições de vida das populações 

adstritas a um determinado território dividido em áreas e microáreas. O projeto piloto 

foi formulado em 2011 prevendo a utilização da base de dados do SIAB. 

Entretanto, a partir do ano de 2013, o Departamento de Atenção Básica (DAB) 

da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) assumiu o 

compromisso de reestruturar o sistema de informação da Atenção Básica (AB), com 

o objetivo de melhorar a qualidade da informação em saúde e otimizar o uso dessas 

informações pelos gestores, profissionais de saúde e cidadãos. Nesse momento, 

começou a mudança na base de dados do sistema de informações da Atenção 

Básica, passando a implantar gradualmente o novo Sistema de Informação em 
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Saúde para Atenção Básica (SISAB) (DAB/MS, 2013). 

A essa reestruturação da base de dados da Atenção Básica deu-se o nome 

de „Estratégia e-SUS AB‟, que conta com dois sistemas de software para a captação 

de dados, sendo eles: o sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS) e o 

sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) os quais alimentam o sistema 

de informação, que atende aos diversos cenários de informatização e conectividade 

nas unidades de saúde da Atenção Básica (DAB/MS 2014). 

Recentemente, o DAB incluiu na e-SUS AB o aplicativo e-SUS AB Território, o 

qual foi desenvolvido para utilização em dispositivos do tipo tablet, priorizando os 

ACS. O desenvolvimento deste aplicativo é integrado ao Sistema com PEC, 

ampliando a capacidade de troca de informações entre a equipe (BRASIL, 2016). 

É importante destacar que durante todo o período de transição da base de 

dados do SIAB para o SISAB, não foi informada nem planejada nenhuma estratégia 

de transferência digital dos dados do SIAB para o novo sistema, tendo o DAB/MS 

optado por uma substituição do antigo sistema sem qualquer transição. Dessa 

forma, não houve preocupação com a preservação do histórico dos dados, antes da 

implantação da nova plataforma (MSF/UNESA e IMS/UERJ, 2016). 

O presente estudo pretende se adaptar à nova plataforma do MS, a qual 

permitirá o desenvolvimento de mapas temáticos para monitoramento e avaliação da 

qualidade da assistência, baseados nos indicadores de saúde do PMAQ - AB, os 

quais vão contribuir para que a gestão tenha com facilidade, informações que 

permitam que as etapas do planejamento sejam baseadas em evidências claras 

para a tomada de decisão. 

Sendo assim, é necessário analisar o novo Sistema o SISAB, com a utilização 

do e-SUS AB e seus dois software: CDS e PEC. Tais mecanismos são utilizados 

para a captação de dados e de aspectos que devem ser considerados no 

mapeamento territorial para a delimitação de áreas de atuação das ESF.   

A motivação para realização dessa pesquisa surgiu de minha vivência 

profissional, pois como Enfermeira de Saúde da Família e Comunidade percebi a 

necessidade de aprofundar conhecimentos e práticas, dos quais o enfermeiro, no 

seu processo de trabalho, se vale para desenvolver diversas atribuições, como 

ações de assistência de vigilância epidemiológica e sanitária à criança, ao 
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adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso, atuando, também, como 

supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no gerenciamento do 

pessoal de enfermagem e da unidade de saúde (COSTA, LIMA, OLIVEIRA, 2000). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (2012) estabelece que o 

processo de trabalho das equipes de Saúde da Família contemple ações para o 

planejamento, organização e execução de ações de saúde no território. Entre os 

profissionais da ESF, o enfermeiro, como membro integrante da equipe 

multidisciplinar, é responsável pela gerência, exigindo um conjunto de 

conhecimentos teóricos, práticos e organizacionais para planejamento de estratégias 

e ações necessárias a partir de uma dada realidade, visando ao alcance dos 

objetivos propostos. (KAWATA, MISHIMA, CHIRELLI, PEREIRA, 2009). 

Diante de tantas atribuições, proponho o desenvolvimento de uma tecnologia 

que visa apoiar a gestão de Saúde da Família, facilitando o processo de trabalho 

das ESF.   Para tanto, é necessária a utilização do SIG - SF, pois acredito que o 

emprego de mapas temáticos no monitoramento e avaliação da qualidade da 

assistência, constitui-se de uma inovação no cotidiano da gestão local, favorecendo 

a análise junto a outros bancos dos diversos sistemas de Informações, contribuindo 

para que a gestão tenha acesso, com facilidade, às informações que permitam que 

as etapas do planejamento sejam baseadas em evidências para a tomada de 

decisão. Dessa forma, essas ferramentas, permitem ações mais ágeis, sobre as 

necessidades do território. 

Outra situação vivenciada profissionalmente foi o fato de que ao realizar as 

visitas domiciliares com os ACS no território, pude observar que seguíamos uma rota 

de uma mesma microárea com vários segmentos, ou seja, não existia uma 

continuidade territorial, ficando clara a presença de distorções no território, logo  

precisariam  de ser corrigidas.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, tornou-se necessário aprofundar 

conceitos e temas que estão contidos na revisão bibliográfica, organizado por 

capítulos da seguinte forma: 

O capítulo 1.1, divididos em dois subtítulos o 1.1.1.e o 1.1.2 trazem a história 

e os conceitos dos Sistemas de informação no Brasil e Sistemas de informação em 

Saúde (SIS). No subtítulo 1.1.1 abordaremos aspectos em relação à utilização, 
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análise dos diversos SIS existentes no Brasil e a situação de desintegração entre os 

SIS. No subtítulo 1.1.2 continuamos abordando os Sistemas de Informação 

desenvolvidos pelo Departamento de Informática em Saúde, porém enfatizando o 

Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB), que permite às 

ESF elaborarem o diagnóstico da situação de saúde da população sobre suas 

responsabilidades e planejar as ações de acordo com suas necessidades.  

No capítulo 1.2, abordaremos a utilização do aplicativo e-SUS AB e dos dois 

software CDS E PEC. Divididos em dois subtítulos 1.2.1 e 1.2.2 especificando cada 

software.  

No capítulo 1.3, abordaremos os conceitos de geoprocessamento e as 

características do Sistema de Informações Geográficas (SIG), destacando as 

vantagens de sua utilização para o planejamento, monitoramento e avaliação das 

ações desenvolvidas na saúde da família. 

O capitulo 1.4, sobre territórios e regiões na gestão da saúde, traz o conceito 

de território e suas características dinâmicas. No subtítulo 1.4.1 abordaremos 

territorialização no âmbito da saúde da família. 

No capítulo 1.5, relembraremos a implantação e ampliação da ESF e a 

necessidade da criação de mecanismos voltados para avaliação da qualidade do 

trabalho desenvolvido pela ESF, abordando a política do PMAQ - AB, com ênfase 

nos indicadores de desempenho do 3º ciclo. 

O capítulo 2.0 descreve os objetivos geral e específicos, a metodologia 

utilizada, os procedimentos, o cenário da pesquisa, população/amostra, aspectos 

éticos da pesquisa, procedimentos, mapeamento das áreas e microáreas das ESF e 

descrição das etapas na construção das áreas e microáreas para o desenvolvimento 

desse trabalho. 

O capitulo 3.0 descreve a análise dos resultados divididos em subtítulos. No 

subtítulo 3.1, abordaremos as circunstâncias de desenvolvimento da pesquisa, no 

3.2, realizaremos uma análise do processo de implantação do SISAB no Brasil, nos 

subtítulos 3.2.1 e 3.2.2, destacamos as falhas de planejamento da implantação até 

final de 2016 e as consequências da falta desse planejamento: insuficiência da 

implantação e precariedade dos dados disponíveis e no 3.2.3 o desenrolar do 

processo a partir de 2017. 
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No capítulo 3.3, traçaremos o mapeamento das áreas e microáreas da Saúde 

da Família em Caiana - MG, destacando os problemas encontrados com o 

surgimento dos primeiros mapas.  

No capítulo 3.4, abordaremos a utilização dos setores censitários para a 

territorialização das ESF, com redesenho do território valendo-se da geração dos 

mapas temáticos do município de Caiana- MG. 

As considerações finais, contidas no capítulo 4, trarão uma reflexão baseada 

nos objetivos específicos.  
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Sistemas de informação no Brasil 

1.1.1. Sistemas de informação em Saúde 

Nos últimos anos, os investimentos e a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) na área de saúde vêm crescendo, tanto no setor 

privado quanto na saúde pública. A evolução da informatização na saúde contribui 

para apoiar as decisões administrativas e as estratégias tomadas pelas equipes de 

saúde, pelo acesso aos dados processados, permitindo suporte ao cuidado de 

qualidade e acesso às informações confiáveis que possam fundamentar as decisões 

dos gestores e do corpo assistencial. (VIEIRA, 2014)  

Sobre informação da saúde, Carvalho (1998, p. 101) apresenta o conceito de 

forma abrangente: 

[...] a informação constitui-se em suporte básico para toda atividade 
humana e que todo o nosso cotidiano é um processo permanente de 
informação. E, no caso de instituições, empresas, organizações, 
conhecer seus problemas, buscar alternativas para solucioná-los, 
atingir metas e cumprir objetivos requerem conhecimento e, portanto, 
informação. Por isso, pode-se dizer que há um consenso de que não 
é possível exercer gerência em nenhum setor se não houver um 
sistema de apoio à decisão que se sustente na informação. Da 
mesma forma, a informação em saúde deve ser entendida como um 
instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade 
sócio-econômica, demográfica e epidemiológica, para o 
planejamento, gestão, organização e avaliação nos vários níveis que 
constituem o Sistema Único de Saúde.  

Os sistemas de informações em saúde estão sendo implantados em vários 

setores, nos três níveis de atenção à saúde, cuja finalidade é dar suporte às 

equipes. Esses sistemas são ferramentas utilizadas para a organização 

administrativa e a gestão da clínica. As informações advêm das coletas de dados, 

armazenamento e processamento de informações dos usuários (CAVALCANTE, 

2010). 

Para Silva e Laprega (2005), a necessidade de melhorar a estruturação dos 

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) deu-se com a consolidação da implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Era necessário o desenvolvimento de um 

sistema para registro e geração de dados que permitem a avaliação permanente da 
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situação de saúde da população e dos resultados das ações executadas, 

fundamental para o acompanhamento, controle e repasse de recursos. 

Segundo Santos (2009), no Brasil, a informatização do setor de saúde iniciou-

se em 1970 com o Sistema de Informação Hospitalar (SIH), o qual tinha o objetivo 

de controlar a área financeira e administrativa com finalidade de pagamentos das 

internações aos hospitais privados contratados pelo governo. 

Os SIS são ferramentas fundamentais para o planejamento, a organização, a 

operacionalização e avaliação dos serviços de saúde, subsidiando informações para 

análise, divulgação e recomendações para ações. 

Porém, Ritter et al (2013), em seus estudos, afirmam que os profissionais das 

equipes da ESF têm o conhecimento da importância dos SIS, no entanto, a sua 

utilização e o seu envolvimento com os sistemas de informação são esporádicos, ou 

seja, os profissionais, em sua prática, valorizam a produção numérica de 

procedimentos técnicos e executam a coleta de dados para os SIS de âmbito 

nacional com a função de cumprir critérios formais de repasse de verbas. 

Contribuindo dessa forma, com a pouca utilização dos SIS como instrumento de 

diagnóstico da realidade local, bem como para o planejamento, o monitoramento e a 

avaliação das atividades desenvolvidas. 

No Brasil são utilizados diversos SIS, comprovado através do estudo 

realizado pela Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTIIS) do 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Esse estudo teve como 

objetivo a busca de conhecimentos sobre a real situação dos variados SIS. Após o 

levantamento realizado entre 2004 e 2005, o resultado foi assustador, pois foi 

constatada a existência de 797 SIS em uso espalhados em 27 Estados brasileiros, 

mostrando, assim, um sistema completamente fragmentado e com sobreposições de 

informações (BRASIL; CONASS, 2011).  

No âmbito do MS, os diversos sistemas de informações existentes foram 

desenvolvidos sem qualquer preocupação com a padronização. Esses sistemas, de 

base nacional, considerados essenciais para o planejamento e o monitoramento de 

ações e serviços de saúde passaram a ser de alimentação obrigatória, para Estados 

e Municípios, alguns desses estão exemplificados no Quadro 1. Sendo assim, o 

envio compulsório das informações é justificado por sua relevância para o 
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aferimento de indicadores essenciais e análise de situação de saúde. O não 

cumprimento dessa determinação implica a suspensão das transferências de 

recursos financeiros (CONASS, 2011) 

Quadro 1. Principais Sistemas Nacionais de Informações em Saúde 

Sigla

Sistema de 

Informação em 

Saúde

Ano de 

Início
Documento

SIM
Sistema de Informações 

sobre Mortalidade
1975 Declaração de óbito

SINASC
Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos
1990 Declaração de nascidos vivos

SIH-SUS
Sistema de Informações 

Hospitalares
1991

Autorização de internação 

hospitalar

SINAN

Sistema de Informações 

de Agravos de 

Notificações

1993

Ficha individual de notificação 

Ficha individual de 

investigação

SIA-SUS
Sistema de Informações 

Ambulatoriais
1994

Boletim de produção 

ambulatorial

SIAB
Sistema de Informações 

de Atenção Básica
1998

Formulários de cadastro e 

seguimento das famílias 

atendidas pelas equipes de 

saúde da família e agentes 

comunitários de saúde

SISAB

Sistema de Informação

em Saúde para a

Atenção Básica

2013

Cadastro domiciliar e

individual dos usuários,

produção dos profissionais da

equipe, atendimento

individual, procedimentos

realizados pelas equipes da

saúde da família.   

Fonte: Modificado de Camargo Jr. et al (2007). 

 

Segundo Cavalcante (2011), ao se analisar os SIS, observa-se a tradicional e 

histórica situação de desintegração existente entre os SIS nacionais. Se as 

informações são fragmentadas, possivelmente as ações de saúde sobre a 

população também serão e não proporcionarão a melhoria das condições de saúde 

das comunidades.  

O autor aponta os principais problemas dos SIS nacionais que traduzem a 

sua fragmentação e insuficiência para as demandas da saúde pública. 

(CAVALCANTE, 2011, p.37): 

 precário conhecimento sobre a grande diversidade de bancos de dados 
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nacionais, estaduais e municipais; 

 coleta de dados através de sistemas compartimentalizados, com pouca 

ou nenhuma articulação; 

 complexidade dos dados existentes e da estrutura dos bancos; 

 insuficiência de recursos, particularmente recursos humanos 

qualificados para apoiar o processo de desenvolvimento e análise dos SIS; 

 inexistências de instâncias responsáveis pela análise dos dados; 

 falta de padronização nos procedimentos de obtenção, análise e 

disseminação das informações; 

 oportunidade, qualidade e cobertura das informações variando de 

acordo com as áreas geográficas onde são produzidas; 

 ausência de um claro interesse epidemiológico quando da implantação 

dos bancos de dados; 

 dificuldade no acesso às informações advindas da duplicidade de 

dados. 

Cabe destacar que a produção e a disseminação de informações em saúde 

vêm se processando nesse contexto fragmentado, gerando informação de modo 

desarticulado, colocando-se, assim, o desafio de avançar no sentido da 

intersetorialidade.  

Entretanto, algumas medidas vêm contribuindo para minimizar essa 

desarticulação, dentre as quais merece destaque a criação da Rede Interagencial de 

Informações para a Saúde (Ripsa), acordada pelo MS e a Organização Pan-

Americana da Saúde (Opas). Ambas viabilizam parcerias entre entidades 

representativas dos segmentos técnicos e científicos nacionais envolvidos na 

produção, análise e disseminação de dados, objetivando sistematizar informações 

úteis ao conhecimento e à compreensão da realidade sanitária brasileira e de suas 

tendências (CONASS, 2011). 

Em agosto de 2007, foi aprovada pelos secretários dos Estados, a proposta 
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de implantação da metodologia e o processo de trabalho da Ripsa nos Estados 

brasileiros, passando a atender às necessidades específicas dos gestores estaduais 

e municipais, contribuindo para a produção de informações com melhor qualidade, 

refletindo com fidedignidade a situação de saúde do Estado, apoiando o processo 

decisório e a melhoria na qualidade dos indicadores de saúde (CONASS 2011). 

Outra medida, mais recente, é que o MS instituiu através da PORTARIA Nº 

1.412, DE 10 DE JULHO DE 2013, a reestruturação do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) para um sistema unificado, integrando todos os sistemas de 

informação da Atenção Básica (AB), além disso, a garantia do registro 

individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2013). 

1.1.2 Sistemas de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) 

O Sistema e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) constitui-se como uma 

estratégia de reestruturação do antigo SIAB, visando melhorar a qualidade das 

informações registradas. Sendo assim, o e-SUS AB foi desenvolvido para adequar o 

sistema às necessidades da AB, visto que as deficiências nos prontuários 

eletrônicos utilizados na AB que, em geral, eram adaptações de prontuários 

eletrônicos utilizados na Atenção Terciária ou Hospitalar. Diante dessa 

problematização, em março de 2011, com a orientação do Diretor Hêider Aurélio 

Pinto, os sistemas e-SUS AB foram desenvolvidos pelo Departamento de Atenção 

Básica do MS (BRASIL 2014). 

Para desenvolvimento desse novo sistema, em abril de 2011, foram 

estabelecidas algumas parcerias com um grupo da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), que apoiava o desenvolvimento de um sistema com prontuário 

eletrônico do município de Florianópolis/ SC. Outra parceria importante foi com o 

Instituto de Atenção Social Integrada (Iasin), formada por pesquisadores e ex-

gestores de saúde, que auxiliariam na incorporação de aspectos relacionados às 

necessidades gerenciais das equipes e UBS (BRASIL 2014). 

Esse novo sistema traz como premissas a individualização do registro, 

permitindo o acompanhamento centrado no indivíduo, família, comunidade e 

território; a redução do retrabalho relacionado com a coleta e registro das 

informações e, ainda, o desenvolvimento orientado pelas demandas dos usuários da 

saúde. Além disso, visa a substituição do SIAB e outros sistemas da atenção básica, 
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por meio da implantação gradativa de dois  software que instrumentalizam o registro 

de informações no âmbito do SISAB, permitindo o acompanhamento de cada 

usuário de forma integrada com outros sistemas do SUS, automatizando o processo 

de trabalho e também as produções das ações desenvolvidas por cada profissional 

da equipe, produzindo, assim, uma gestão qualificada e direcionada ao cuidado 

(CONASS, 2013). 

Em novembro de 2011, o projeto passou por um diagnóstico mediante 

resultado do Questionário de Avaliação das UBS do Programa de Requalificação das 

UBS. Através dessa avaliação, constatou-se um déficit em relação à infraestrutura 

das UBS para a informatização. Nesse momento, foram reconhecidos os problemas 

de infraestrutura e conectividade existentes em diversos municípios brasileiros. O 

sistema e-SUS AB é operacionalizado por meio de dois software, como já citados 

anteriormente, eles serão implementados de acordo com possíveis cenários de 

informatização das unidades de saúde nos municípios (MEDEIROS, 2015). 

Para a implantação desse novo sistema, o MS lançou o programa Requalifica 

UBS que é uma das estratégias para adequar a estrutura e os equipamentos das 

UBS, inclusive com computadores e conexão à internet. No entanto, mesmo em 

locais com pouca infraestrutura de informática, é possível implantar o e-SUS AB, 

visto que a forma como o sistema foi desenvolvido permite que ele seja instalado em 

diversos cenários que serão detalhados adiante, de acordo com a realidade dos 

municípios (BRASIL, 2014). 

Desse modo, o CDS é o instrumento recomendado para cenários de pouca ou 

nenhuma informatização e conexão de internet, enquanto o PEC é o instrumento a 

ser utilizado em cenários de informatização considerável e conectividade estável. 

Existem seis (6) possíveis cenários de implantação do e-SUS AB. As figuras de 1 a 

6, a seguir, buscam explicitar esses seis cenários (PANITZ,2014). 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

Figura 1: Cenário 1 (mínimo) de implantação do e-SUS AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 

Esse primeiro cenário é utilizado pelos municípios em que somente a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem computadores e conexão à internet. Para 

essa realidade, a opção para implantação é o sistema com CDS, pois oferece 

suporte ao processo de registro simplificado de dados por meio de fichas. À medida 

que as fichas são preenchidas manualmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

pelos profissionais, estas devem ser levadas à SMS para serem digitadas no 

sistema de informação (BRASIL, 2014). 

Figura 2: Cenário 2 de implantação do e-SUS AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 

Nesse cenário, as UBS têm computadores sem acesso à internet e os 

profissionais podem digitar as fichas na própria unidade. Isso permite o processo de 
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descentralização da digitação das fichas da SMS para equipes de AB, o que permite 

que as próprias equipes acompanhem o processo de digitação das fichas, 

garantindo melhor qualidade das informações (BRASIL, 2014). 

Figura 3: Cenário 3 de implantação do e-SUS AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 

O terceiro cenário considera que as UBS têm computadores, porém, ainda em 

quantidade insuficiente para a implantação do PEC. Também apresentam conexão 

com a internet, possibilitando a digitação das fichas no sistema CDS com instalação 

Online (BRASIL, 2014). 

Figura 4: Cenário 4 de implantação do e-SUS AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 
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No cenário da figura 4, a SMS e as UBS têm computadores numa quantidade 

maior que três unidades e internet, sendo possível utilizar o sistema com PEC, 

permitindo o controle de agenda na recepção e atendimento e registro 

individualizado pelo médico e enfermeiro (BRASIL, 2014). 

 

Figura 5: Cenário 5 de implantação do e-SUS AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 

Como se vê na figura 5, é possível implantar o sistema PEC com todas as 

suas funcionalidades. Contudo, nesse cenário, embora a SMS, as UBS e a maioria 

dos consultórios tenham computadores, a internet é lenta e/ou instável (BRASIL, 

2014). 
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Figura 6: Cenário 6 (ideal) de implantação do e-SUS AB 

 

Figura 6: Sexto Cenário - Fonte: DAB/SAS/MS 

Nesse cenário da figura 6, considerando que toda a UBS está equipada com 

computadores e com conexão à internet rápida e disponível, permite-se, também, a 

utilização do sistema PEC com instalação online, com todas as suas funcionalidades 

e com informações sincronizadas em tempo real (BRASIL, 2014). 

Segundo o manual de implantação e-SUS AB, o primeiro passo para sua 

funcionalidade é identificar as características tecnológicas disponíveis em cada UBS, 

como quantidade de computadores, impressoras, suporte à informatização das 

unidades, conectividade à internet, entre outros. A partir das características de cada 

UBS, o gestor terá subsídios para escolher entre a implantação do PEC ou CDS de 

acordo com os cenários disponíveis. O gestor também poderá, a partir desse 

diagnóstico, planejar os investimentos em infraestrutura nesses locais (BRASIL, 

2014). 

O MS reconhece que é um desafio complexo conceber, desenvolver e 

implantar, em escala nacional, um modelo inovador de gestão da informação para a 

AB. Esse desafio engloba as necessárias mudanças na infraestrutura e nas 

tecnologias utilizadas nos processos de trabalho, na cultura organizacional das 

equipes e na gestão (BRASIL, 2014). 
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 Segundo os dados do MS, sobre o levantamento dos municípios que 

implantaram o e-SUS AB, aponta que até fevereiro de 2015, essa implantação era 

de 4.901 municípios, totalizando uma porcentagem de 88,0% e o número de 

municípios com o sistema e-SUS AB em fase de implantação é de 331 (5,9%), ou 

seja, mais de 90% dos municípios brasileiros estão utilizando o sistema, podemos 

perceber que a implantação do sistema obteve êxito (BRASIL, 2016). 

É notório que a implantação do e-SUS AB só será efetiva com o envolvimento 

real dos gestores, dos professionais de saúde e dos trabalhadores do Sistema único 

de Saúde (SUS). Para isso, alguns pontos importantes deverão ser trabalhados pela 

gestão, como sensibilização dos profissionais sobre as vantagens da mudança do 

sistema, a capacitação para o uso das fichas ou prontuário, o estabelecimento de 

um fluxo de digitação das fichas, o uso das informações registradas por meio da 

geração de relatórios, para que possa ser, na prática, tudo aquilo que foi idealizado 

na teoria em seus manuais. No entanto, sair de um cenário não informatizado para 

um cenário totalmente informatizado é um processo que pode gerar mudanças 

bruscas no processo de trabalho e acabar gerando resistência dos trabalhadores 

(OLIVEIRA, 2016) 

Nessa perspectiva, o MS sugere alguns passos que buscam atender uma 

transição mais suave na implantação dos sistemas. Um primeiro passo é fazer uso 

dos computadores disponíveis na UBS para registro das informações das fichas, 

saindo do cenário 1 para os cenários 2 e 3. Nessa transição, sugere-se que o ponto 

de partida seja a digitação do cadastro e a atualização dos dados dos cidadãos do 

território, seguido da digitação das fichas de atendimento. O segundo passo dessa 

transição é a implantação de parte do prontuário nos consultórios e na recepção da 

UBS, adotando o cenário 4. Por fim, implantar o sistema para todos os profissionais 

da UBS alcançando-se os cenários 5 e 6 (BRASIL, 2014). 

Segundo o manual de implantação do e-SUS AB, é importante no momento 

de transição entre os sistemas, estar atento às necessidades dos profissionais que 

estão absorvendo essas novas tecnologias. Visando à garantia dos resultados 

esperados em relação à implantação do SISAB, para isso faz-se necessário investir 

na formação e/ou aprimoramento de capacidades a fim de promover a mudança do 

“comportamento informacional” de gestores e de trabalhadores (BRASIL, 2014). 

Em relação à qualidade das informações geradas, o MS considera que a 
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granularidade da informação se refere ao detalhamento que se tem do registro de 

informações, é importante fazer uma análise da relação entre a granularidade da 

informação e a capacidade de registrar/produzir essa informação com qualidade. A 

figura 7 ilustra a organização em três níveis, de baixo para cima, apresentando um 

nível consolidado, que representa a estrutura do antigo sistema de informação da 

AB; em seguida um nível individualizado que representa a estrutura do sistema de 

Coleta de Dados Simplificada e o último nível, também individualizado, que 

representa o sistema com Prontuário Eletrônico (BRASIL, 2014). 

 

Figura 7: Granularidade versus Capacidade – qualidade da informação (SIAB x 

SISAB) 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 

É perceptível a partir da ilustração acima que quanto maior o detalhamento da 

informação, e naturalmente o seu uso, maior é a necessidade de formar capacidade 

ao redor desse ambiente, investindo em informatização, em recursos humanos e no 

uso da informação para melhor gerir (BRASIL, 2014). 

O registro de informações nas UBS tem como objetivo o cuidado com a saúde 

dos cidadãos que buscam atendimento na unidade e dos registros do território sobre 

a responsabilidade das equipes de AB. A partir do uso do Sistema e-SUS AB e das 

informações registradas individualmente enviadas ao SISAB, os outros sistemas de 

informação nacionais que usam informações individualizadas, passam a trocar 

informações, não havendo mais a  necessidade de que os municípios reenviem 
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dados para esses sistemas separadamente.  Isso se aplica, por exemplo, aos 

sistemas como o Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (SisPreNatal), o SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar 

Nutricional) e o antigo HIPERDIA (Sistema de Hipertensão arterial e Diabetes 

Mellitus da Atenção Básica) ou seja, ao alimentar o SISAB, automaticamente esses 

sistemas serão alimentados (BRASIL, 2014). 

Porém, atualmente, o SISAB apresenta algumas limitações como a 

impossibilidade de edição de dados já digitados e exportados no e-SUS AB e a 

escassez de dados fornecidos no relatório de exportação, que ainda não passou por 

nenhuma modificação significativa que fizesse com que o mesmo ofertasse uma 

maior quantidade de dados da situação de saúde dos territórios, não oferecendo, 

também, ferramentas necessárias para o processo de monitoramento e 

processamento de dados pelos gestores e, consequentemente, dificultando o 

processo de planejamento e avaliação de ações realizadas na AB. É esperado com 

o surgimento de novas versões do e-SUS AB, que essas limitações possam ser 

resolvidas ou amenizadas, melhorando seu processo de utilização, favorecendo o 

processo de gestão da informação na AB (OLIVEIRA, 2016). 

1.2. A utilização do sistema e-SUS AB CDS E PEC  

1.2.1. Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS) 

A versão atual do sistema com CDS é utilizada para a coleta de dados nas 

UBS, através dos registros das informações, feitos através do preenchimento das 

onze (11) fichas, ilustradas na figura 8, as quais irão permitir a alimentação do 

software, sem a necessidade de consolidação em relatórios específicos para 

posterior digitação. O CDS tem por característica ser um sistema transitório, pois 

objetiva viabilizar a implantação de um sistema com PEC (BRASIL, 2016). 

O ponto inicial para funcionamento do e-SUS AB acontece com o 

cadastramento domiciliar e individual prévio, conhecido como Cadastro da Atenção 

Básica, que será a base para estruturar as informações das atividades 

desenvolvidas pela atenção básica aos usuários do SUS (PANITZ, 2014). 
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Figura 8: Tela Inicial do Sistema e-SUS AB com CDS 

Fonte: DAB/SAS/MS, 2016. 

O cadastro da atenção básica é uma extensão do CadSUS (Sistema de 

Cadastramento de usuários do SUS), que permite acesso aos dados que apoiam as 

equipes da AB no mapeamento das características de saúde, sociais e econômicas 

da população adscrita ao território sob sua responsabilidade. Esse cadastro está 

organizado em duas dimensões: domiciliar e individual (BRASIL, 2015). 

O cadastro domiciliar, permite a identificação de cada domicílio no território 

sob abrangência de cada UBS e características socioeconômicas e sanitárias. As 

informações identificadas através dessa ficha são: o endereço/local de permanência, 

as condições e situações de moradia, família e número de membros que habitam no 

domicílio, o responsável pela família, renda familiar e termo de recusa do cadastro 

domiciliar entre outros. Esse cadastro busca identificar, também, situações de 

populações que habitam em locais que não podem ser considerados domicílio, por 

exemplo, situação de rua e que, no entanto, devem ser monitoradas pela equipe de 

saúde. Ao recordarmos a Ficha A do SIAB, podemos observar que as informações 

obtidas eram apenas centradas na família, diferentemente desse cadastramento que 

está centrado no domicílio reconhecendo que este pode ser habitado por mais de 

uma família (PANITZ,2014).  

Já no cadastro individual, os usuários apresentam obrigatoriamente o Cartão 

Nacional de Saúde (CNS) para sua identificação no sistema nas ações e serviços de 

saúde por intermédio de um número único para cada cidadão e válido em todo o 

território nacional. Na falta desse documento, os indivíduos são orientados e 
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encaminhados ao serviço de saúde onde deverão ser cadastrados por meio da UBS. 

Essa individualização do usuário permite a identificação de dados do cidadão 

baseada na caracterização do sujeito de forma singular. Além disso, é possível obter 

dados em relação ao domicílio, à família a que pertence e às características da 

condição de saúde atual, além de outras variáveis socioeconômicas e socioculturais, 

como o nível de educação, renda, ocupação, orientação sexual, entre outras 

(BUSATO, 2015). 

Outro ponto importante é a substituição do excesso de fichas que eram 

utilizadas na rotina de trabalho pelas equipes por fichas simplificadas, que são 

autoexplicativas e de fácil preenchimento, favorecendo vários cenários e situações 

vivenciadas. Observamos que essas fichas permitem o direcionamento no 

atendimento e foco no sujeito e não apenas na doença, pois descrevem cada 

usuário em relação aos agravos e atendimentos realizados pelos profissionais da 

equipe, ou seja, agem como um consolidado de informações individuais de cada 

usuário (MEDEIROS, 2015). 

Segundo Panitz (2014), após o preenchimento dos cadastros domiciliares e 

individuais, as informações dessas fichas formam o banco de dados do e-SUS AB, 

no qual serão registrados todos os atendimentos e atividades da UBS em relação à 

sua população adscrita. Ao digitar as fichas, é necessário transmiti-las para um 

sistema centralizador, onde os dados são armazenados e organizados para gerar 

relatórios e as competências para envio ao SISAB. Para a continuidade do registro 

das atividades, são utilizadas   outras nove (09) fichas do CDS, destas serão 

exemplificadas oito (08) fichas abaixo. 

A ficha de Atendimento Individual é utilizada para coleta dos dados no 

momento dos atendimentos realizados por um profissional de nível superior de 

saúde, deve informar o que ocorreu no momento do atendimento e outras 

informações fundamentais, que serão inseridas, tais como: tipo de atendimento, 

problema/condição avaliada e conduta do atendimento, sendo possível registrar o 

atendimento de até treze (13) indivíduos. Por meio dessa ficha é possível identificar: 

os indivíduos por CNS, local do atendimento (UBS, rua, domicilio, etc.), o tipo de 

atendimento (inicial, agendado, urgência, etc.), a avaliação antropométrica, 

vacinação em dia gestante/criança, problema/condição avaliada, exames solicitados 

e avaliados, agendamento e encaminhamentos, além dos registros do atendimento 
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do NASF (BRASIL, 2015) 

Ficha de Atendimento Odontológico Individual, utilizada somente para 

atendimento odontológico. Por meio dela, é possível registrar, de forma similar: o 

tipo de atendimento (inicial, agendada, urgência), tipo de consulta (inicial, retorno, 

conclusão), vigilância em saúde bucal, problema de saúde identificado, 

procedimentos odontológicos realizados, outros procedimentos pelo código da 

Tabela de Procedimentos do SUS, fornecimento de materiais (escova, creme dental, 

fio dental), agendamentos e encaminhamentos (BRASIL, 2015). 

Ficha de Visita Domiciliar e territorial permite, através da sua estrutura, 

registrar as atividades realizadas nas visitas domiciliares do ACS. Possibilitando a 

identificação do motivo da visita que pode ser (busca ativa de consulta, exame, 

acompanhamento de gestante, diabetes, hipertensão, tuberculose e outros), e o 

desfecho da visita (realizada, recusada, ausente) (BRASIL, 2015). 

Ficha de Atividade Coletiva, usada para registro das ações realizadas dos 

tipos reuniões de equipe. Nessa ficha, serão identificados todos os profissionais de 

saúde e usuários do SUS que participaram da reunião ou atividade (BRASIL, 2015). 

Ficha de Procedimentos, será utilizada para coleta dos dados dos 

atendimentos realizados por um profissional de saúde de nível médio e superior, 

sendo possível identificar o atendimento de até quatorze (14) indivíduos. Por meio 

dessa ficha, é possível identificar: o local do atendimento (UBS, rua, domicilio, etc.), 

indivíduos por CNS, procedimentos realizados, tais como via de administração de 

medicamentos, exames, pequenas cirurgias, testes rápidos e demais procedimentos 

ambulatoriais pelo seu código da Tabela de Procedimentos do SUS e procedimentos 

consolidados como aferição de PA (Pressão Arterial), temperatura, curativo simples, 

coleta de material para exame laboratorial, glicemia capilar, medição de altura e 

peso (BRASIL, 2015). 

Ficha de Marcadores de Consumo alimentar, utilizada pelos profissionais da 

ESF, permite a identificação de marcadores positivos ou negativos da alimentação e 

de maneira mais dinâmica, a composição de indicadores de crianças menores de 6 

meses, de 6 a 23 meses, crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, 

gestantes e idosos (BRASIL, 2015). 

Fichas de avaliação de elegibilidade e admissão e atendimento domiciliar, 
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permitem os registros respectivamente das condições avaliadas e identificação do 

usuário para admissão. A ficha de atendimento domiciliar possibilita o registro de 

treze (13) indivíduos. É possível também identificar nela o local do atendimento 

(UBS, rua, domicilio, etc.), indivíduos por CNS, as condições avaliadas no 

atendimento, procedimentos realizados, conduta/motivo de saída e início de 

acompanhamento pós-óbito. Essas fichas são de uso exclusivo das equipes de 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que, segundo a portaria Nº 963, de 27 de maio 

de 2013, redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

I - Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou com

plementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção 

à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicí

lio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à 

saúde; 

II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço substitutivo ou complementar à i

nternação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerencia

mento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 

(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP); e 

III - Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário, capacitada par

a auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. 

Desse modo, os municípios podem solicitar o SAD, desde que atendam aos 

requisitos de ter uma população igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes, 

estar coberto por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); e possuir 

hospital de referência no Município ou região, a qual integra ou nos municípios com 

população superior a 40.000 (quarenta mil) habitantes (BRASIL, 2013). 

 

1.2.2. Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) 

O PEC é um sistema de prontuário eletrônico com foco no atendimento das 

equipes de atenção básica à saúde, com UBS parcialmente ou totalmente 

informatizadas. Esse sistema amplia a integração e a gestão do cuidado pelos 

profissionais, incorporando informações e funcionalidades que deem suporte a todas 

as atividades desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais, visando garantir a 

atenção integral à saúde do usuário tal como preconiza a PNAB (BRASIL, 2015). 
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O Sistema com PEC é um sistema complexo, pois busca estruturar o registro 

de informações que apoiam a organização e a troca de informação entre os 

profissionais das equipes de AB. Suas funcionalidades possibilitam uma visão do 

processo de cuidado ao usuário do SUS na atenção básica, contemplando etapas 

como o planejamento e a programação das ações, o controle de agendas, 

procedimentos, estoques de materiais, equipamentos, o monitoramento e a 

avaliação de processos e resultados, entre outros aspectos (BRASIL, 2015). 

A versão atual do sistema é a 2.1 e possui cinco módulos, exemplificados 

abaixo: 

Figura 9: Tela Inicial do Sistema e-SUS AB com PEC 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 2015 

Módulo Cidadão: contempla a identificação do usuário do SUS através do 

CNS, permitindo o registro de outras informações adicionais, tais como: domicílio, 

família, dados socioculturais e condição de saúde. Todo cidadão atendido no 

Sistema com PEC precisa de um cadastro, mesmo que este ainda não possua um 

CNS. 

Módulo agenda: permite a configuração da agenda dos profissionais e retorno 

do usuário, através da marcação de consulta, controle de chegada e faltosos da 

agenda, além das reservas de horários por demandas administrativas e de 

atividades programáticas da equipe. 

Módulo atendimento individual: permite acolhimento à demanda espontânea, 

registro de diversas informações relativas a cada atendimento realizado ao usuário 
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do SUS na UBS, controle da lista de atendimento (fluxo do cidadão na unidade), 

entre outras funcionalidades. 

Módulo relatório: permite o acompanhamento dos atendimentos realizados, 

atividades das equipes multiprofissionais e situação cadastral dos usuários do SUS, 

através da geração de relatórios de cadastramento. 

Módulo administração: contempla o gerenciamento do sistema, cadastro 

geral, cadastro de unidade, cadastro do profissional (usuário do sistema), controle 

de perfil de usuário, importação e exportação de arquivos de configuração e 

atendimento.  

 

1.3 Geoprocessamento 

A utilização do geoprocessamento na área da saúde é muito recente, 

principalmente no Brasil. As suas primeiras tentativas de aplicações para 

automatização de processamento de dados surgiram na década de 50, na Inglaterra 

e nos Estados Unidos, com o objetivo de diminuir os custos de produção e 

manutenção de mapas. Porém, a fragilidade da informática na época e o interesse 

para outros tipos de pesquisas impossibilitaram o desenvolvimento dessa ferramenta 

como sistema de informação (CÂMARA, 1997). 

Posteriormente, no final da década de 1980 e início dos anos 1990, houve um 

crescimento em relação à tecnologia de sistemas de informação geográfica, 

causada pelos avanços da microinformática e dos estabelecimentos de centro de 

estudos sobre os temas. A digitação sistemática de dados, junto à oferta de 

programas de fácil manipulação e equipamentos de baixo custo e alta capacidade 

de memória, permitiu a utilização do geoprocessamento. Na área de saúde, foi 

ampliando o número de usuários desses sistemas para o mapeamento digital, 

organização de dados espaciais e produção de mapas temáticos (BRASIL, 2006). 

Lacerda (2010) traz o conceito de geoprocessamento como uma tecnologia 

transdisciplinar que, através da exata localização e do processamento de dados 

geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, programas, processos, 

entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e 

apresentação de informações associadas a mapas digitais georreferenciados. 
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O geoprocessamento é definido como um conjunto de técnicas 

computacionais necessárias para manipular informações espacialmente deferidas. 

Quando utilizado na área da saúde, permite o mapeamento de doenças, a avaliação 

de riscos, o planejamento de ações de saúde e a avaliação de redes de atenção 

(BRASIL, 2006). 

Uma das primeiras correlações conhecidas da distribuição espacial de 

relacionados à saúde foi o estudo realizado pelo médico britânico John Snow, em 

Londres, no ano de 1854, o qual procurou demonstrar associação entre mortes por 

cólera e o suprimento de água nos Distritos da cidade. Doença que até então era 

desconhecida por maior parte dos pesquisadores e demais profissionais envolvidos 

na área da saúde, pois não tinham ideia, à época, de que a cólera se dava por 

veiculação hídrica (FERREIRA, 2009). 

Figura 10: Mapa da cidade de Londres com os casos de cólera (indicados por 

pontos), e os poços de água (indicado por cruzes) 

 

Fonte: INPE, adaptado de E. Tufte, 1983 

Quebrando a teoria miasmática, dominante na época, que relacionava o 

cólera à poluição e ao ar, após levantar as mortes que ocorreram no distrito, o 

médico formulou uma explicação causal com os poços de água ali existentes. Para 

tanto, realizou-se o mapeamento identificando a localização de cada caso da doença 

e os poços até chegar às bombas de fornecimento de água contaminada (LELLI, 
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2016). 

Para a aplicação do geoprocessamento, utilizou-se de diversas técnicas, cuja 

escolha dependeu do tipo de uso e de manipulação dos dados coletados. Dentre as 

técnicas, as mais comumente utilizadas são as de sensoriamento remoto, de 

cartografia digital, de estatística espacial e de Sistemas de Informação Geográfica 

(LACERDA, 2010). 

Pereira e Barcellos (2006) apontam a cartografia como uma ferramenta 

utilizada para o diagnóstico e o planejamento do território, porque permite a 

visualização espacial de informações, traz subsídios ao processo de vigilância e 

atenção à saúde através dos mapeamentos das áreas de riscos e dos serviços de 

saúde.  

Lima e Silva (2011) utilizaram a cartografia em seu estudo, o que permitiu a 

geração de mapas digitalizados das áreas e microáreas de um território especifico. 

Após as análises dos mapas digitalizados, foram contatados diversos problemas, 

como vazios de atendimento, sobreposição de áreas ou microáreas. Dessa forma, a 

utilização dessa ferramenta permitiu a correção de todos os mapas e áreas das 

equipes, o monitoramento do processo de trabalho das equipes de saúde da família, 

a visão das equipes em relação ao reconhecimento e a importância da apropriação 

do território para a identificação e o enfrentamento das situações-problema, 

contribuindo para um adequado planejamento. 

Já os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são sistemas de 

computador utilizados para capturar, armazenar, gerenciar, analisar e apresentar 

informações geográficas (BRASIL, 2006). Sua utilização permite o entendimento dos 

fatos e dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Possibilita, ainda, a 

integração de dados cartográficos (geográficos) de diversas fontes com bancos de 

dados tabulares, constituindo-se, assim, uma ferramenta essencial para a gestão da 

saúde, monitoramento e avaliação das condições de saúde no território (BRASIL, 

2007).  

Carvalho et al (2000), no livro de Conceitos Básicos de Sistemas de 

Informação Geográfica e Cartografia aplicados à saúde, traz como definição dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG):  

Os Sistemas de Informações Geográficas - SIG são sistemas 
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computacionais, usados para o entendimento dos fatos e fenômenos 
que ocorrem no espaço geográfico. A sua capacidade de reunir uma 
grande quantidade de dados convencionais de expressão espacial, 
estruturando-os e integrando-os adequadamente, torna-os 
ferramentas essenciais para a manipulação das informações 
geográficas (CARVALHO et. al. 2000, p.14) 

Para integração entre os dados gráficos e não-gráficos em ambiente SIG, é 

necessário um código de ligação (geocódigo), proporcionando a organização interna 

de todos os dados e a definição da referência de localização de um evento, ou seja, 

ele define a posição geográfica (BRASIL, 2007). 

Os SIG são constituídos de (BRASIL, 2007): 

 Dados gráficos, espaciais, geometria, cartografia ou 
geográficos (mapas): descreve a localização, os objetos geográficos 
e os relacionamentos espaciais entre os objetos. Exemplos: 
coordenadas, simbologia, etc. 

 Dados não-gráficos ou alfanuméricos (tabelas): descreve fatos 
e fenômenos sociais e naturais representados no mapa. Representa 
as características, qualidades ou relacionamentos de objetos na 
representação cartográfica. Na literatura também podem ser 
encontradas com as definições de textuais ou atributivas” (BRASIL, 
2007, p.16). 

Em relação às estruturas de um SIG, estas se caracterizam pelos seguintes 

pontos: Objetos Geográficos Camada, Tema ou Plano de Informação e Atributos. Os 

Objetos Geográficos representam os fenômenos do mundo real, ou seja, limites 

municipais e estaduais, estradas, lotes, lagos, etc. Possui representação vetorial, em 

que a unidade de armazenamento é o ponto (par de coordenadas), ou matricial em 

que a unidade é o pixel. São representados por vetores, pontos ou áreas. (BRASIL, 

2007). Essas representações têm sua localização assinalada no mapa a partir de 

suas coordenadas geográficas:  

 Polígonos - utilizados para demarcar os limites de uma área, 

como por exemplo, setores censitários, áreas de SF, bairros, APs ou 

municípios.  

 Pontos: - utilizados para localizar cidades, unidades de saúde 

ou outros serviços públicos;  

 Vetores - representados por linhas ou polilinhas. Podem 

localizar, ruas, vias de transporte, fluxos de referência e contra-

referência georreferenciados;  
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 Modelo matricial: - usado em fotos aéreas e imagens de 

satélites (SILVA, 2011, p. 57). 

Ferreira (2009) registra que pontos são representados por um par de 

coordenadas, linhas, por uma sequência de pontos e polígonos, por uma sequência 

de linhas, em que as coordenadas do ponto inicial e final coincidem. O formato em 

pontos, linhas e polígonos está representado na Figura 11, a seguir. 

Figura 11: Formatos vetoriais básicos reconhecidos por um SIG 

 

Fonte: Varella, 2007. 

A camada de informação, ou plano de informação, é uma coleção de objetos 

geográficos com características comuns que podem representar a hidrografia com 

rios, canais, lagos; malha viária com ruas, avenidas, estradas; edificações contendo 

os lotes, edificações, prédios; residências com locais; setores censitários com os 

limites dos setores censitários e municípios contendo os limites dos municípios. Os 

atributos são conjuntos de dados tabulares de SIG, ou seja, cada arquivo 

cartográfico do SIG possui um banco de dados relacionado a cada objeto geográfico 

(SILVA, 2011). 

Dessa forma, os SIG permitem a análise de diversos fenômenos e o 

estabelecimento de relações e correlações entre os mesmos. Além disso, a geração 

de mapas temáticos que facilitam evidenciar situações concretas. 

Essas análises com base em dados espaciais possibilitam ao técnico, na 

avaliação dos fenômenos quantitativos, relacionar as informações de saúde com 

dados ambientais, socioeconômicos e com a posição que o evento ocupa na 

superfície terrestre, a fim de acompanhar as permanentes mudanças do espaço 

geográfico e detectar áreas e populações sujeitas a agravos de saúde 

(BRASIL,2006). 
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Silva (2011), em seu estudo, aponta a contribuição de forma decisiva do 

geoprocessamento para o monitoramento e avaliação dos serviços, pois possibilita a 

análise da situação de saúde de um determinado território, além de permitir, ainda, a 

distribuição e a organização da rede de atenção à saúde. 

Ritter et al (2013) evidenciam que o georreferenciamento agregado a um SIS 

nas microáreas dos ACS promove outra percepção da situação de saúde da 

população, ou seja, é possível que os profissionais visualizem a distribuição espacial 

das doenças e ainda permite às unidades de saúde conhecer melhor as 

características da população adscrita, possibilitando o desenvolvimento de 

programas e projetos viáveis e bem direcionados frente aos diagnósticos levantados. 

Para Ritter et al (2013), a introdução de indicadores de saúde 

georreferenciados no processo de trabalho das ESF, possibilitaria o surgimento de 

uma nova tecnologia a qual permitiria a otimização do tempo de trabalho dos 

profissionais, uma melhor descrição dos dados e principalmente o detalhamento de 

forma territorializada.  

1.4 Territórios e regiões na gestão da saúde 

1.4.1 Territorialização da Saúde 

Pereira e Barcellos (2006) definem em seu texto o conceito de território 

associando-o a duas origens: “terra pertencente a”, de origem latina, e a terreo-

territor (aterrorizar; aquele que aterroriza), designando a concepção política de quem 

aterroriza para dominar e de quem é aterrorizado pelo domínio de uma determinada 

porção do espaço. 

No âmbito da Saúde da Família (SF), a territorialização é um dos 

pressupostos básicos do trabalho. Para tal tarefa são apontados, ao menos, três 

sentidos diferentes e complementares: de demarcação de limites das áreas de 

atuação dos serviços; de reconhecimento do ambiente, da população e da dinâmica 

social existente nessas áreas e de estabelecimento de relações horizontais com 

outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência (PEREIRA e 

BARCELLOS, 2006). 

A territorialização é uma etapa de implantação do PSF. A definição da 
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população a ser atendida pelas equipes é, inclusive, requisito para o financiamento 

do programa pelo MS (BRASIL, 2006). 

A “territorialização, é vista como uma etapa da implantação do PACS 
e PSF. As equipes devem definir a priori a população a ser atendida, 
o que é colocado, inclusive como requisito para o financiamento do 
programa pelo Ministério da Saúde. Este processo implica no 
cadastramento e adscrição de uma população a ser atendida por 
cada agente e ESF. A revisão dos documentos legais sobre o PSF 
permite que se identifiquem alguns requisitos importantes para a 
delimitação das áreas e microáreas do PSF: 

1. A área deve conter um valor máximo de população de modo a 
permitir um atendimento às suas demandas de saúde (um agente de 
saúde deve ser responsável por no máximo 150 famílias ou 750 
pessoas); 

2. O agente deve ser um morador da sua microárea de atuação há 
pelo menos dois anos. 

3. A área deve delimitar comunidades, preferencialmente aquelas 
mais organizadas, que participem do controle social das ações e 
serviços de saúde em diversos fóruns como as conferências e 
conselhos de saúde; 

4. A área deve conter uma população mais ou menos homogênea do 
ponto de vista socioeconômico e epidemiológico, caracterizando 
“áreas homogêneas de risco”; 

5. A área deve conter uma unidade básica de saúde (UBS) que será 
a sede da ESF e local de atendimento da população adscrita. 

6. Os limites da área devem considerar barreiras físicas e vias de 
acesso e transporte da população às unidades de saúde (PEREIRA e 
BARCELLOS, 2006, p.6). 

De acordo com a PNAB, cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 

4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes, em uma 

determinada área geográfica. Para os ACS, cada microárea de trabalho deve ter no 

máximo 750 pessoas cadastradas por ACS (BRASIL, 2012). 

Entretanto, normalmente, o conceito de territorialização pelas ESF está 

reduzido ao espaço, assim passa a ser utilizada somente de forma administrativa 

para a gestão física dos serviços de saúde, negligenciando o potencial como 

ferramenta de gestão local. A autonomia desenvolvida para ESF pode ser mais bem 

aproveitada a partir do conjunto de ações no momento em que o processo de 

territorialização está interligado ao SIS e esse com a função de ser organizador do 

processo de trabalho das equipes (RITTER; ROSA; FLORES, 2013). 
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Nesse contexto, os SIS quando georreferenciados permitem subsidiar o 

processo de tomada de decisão, sendo instrumentos que possibilitam a organização 

e análise dos dados necessários para a definição de problemas e riscos à saúde, 

bem como avaliar o impacto, de que forma os serviços de saúde estão sendo 

ofertados à população (RITTER; ROSA; FLORES, 2013). 

A temática que envolve território e tecnologia de informação tem sido 

considerada eficaz, pois dentre os diversos modelos de sistemas de informação, o 

SIG possui a capacidade de gerenciar dados complexos, pautados no componente 

geográfico do território. Sendo assim, esse sistema poderia ser uma ferramenta 

apropriada para auxiliar o processo de territorialização nos municípios (MARQUES, 

2011). 

Para tanto, é necessário que as equipes de saúde dominem as tecnologias de 

informação, que permitiria o desenvolvimento de diagnósticos comunitários mais 

adequados a sua realidade.  Portanto, a territorialização dos SIS possibilita a 

localização dos problemas de saúde e a identificação de desigualdades (RITTER; 

ROSA; FLORES, 2013). 

Gondim et al (2008), em seu estudo, descrevem a necessidade da análise 

territorial para coleta sistemática de dados, possibilitam informar as situações-

problemas e as necessidades em saúde de uma dada população de um território 

específico. Possibilita, ainda, identificar vulnerabilidades, populações expostas e a 

seleção de problemas prioritários para as intervenções.  

O reconhecimento do território permite a caracterização da população e de 

seus problemas de saúde, considerando o somatório de situações históricas, 

ambientais e sociais, o que viabiliza a avaliação do impacto dos serviços de saúde, o 

desenvolvimento de vínculo entre a população e os profissionais da saúde da família 

(PEREIRA e BARCELLOS, 2006). As ESF devem se dirigir às famílias e ao seu meio 

ambiente, planejando ações contínuas, personalizadas e ativas com base no 

estabelecimento de vínculos e criação de compromisso e de co-responsabilidade 

entre os profissionais de saúde e a população (GIOVANELLA, 2007). 



48 
 

 

1.5 INDICADORES DE SAÚDE DO PMAQ - AB 

Ao abordarmos a Estratégia Saúde da Família, relembramos que foi 

implantado em 1994 pelo MS, com o objetivo de reorientar o modelo assistencial. Foi 

estruturado na lógica do trabalho em equipe multidisciplinar, composta por um 

médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de enfermagem e de saúde bucal, 

além de quatro a seis agentes comunitários de saúde, assumindo a 

responsabilidade por até 4.000 pessoas por UBS, com ênfase nos aspectos de 

promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde (MARIN; MORRO; HIGA; 

ILIAS 2009). 

Ao longo do tempo, a ESF expandiu-se em todo o país. Essa evolução se 

relaciona ao processo de consolidação do SUS, respeitando as particularidades de 

cada região. Tal expansão aconteceu devido à adesão dos gestores municipais e 

estaduais, que compartilham responsabilidades com o MS na busca da 

sustentabilidade do programa (BRASIL, 2003). 

No início da implantação a ESF, mais precisamente no ano 1998, abrangia 

4,40% da população brasileira. Atualmente, a ESF está presente em 5.485 

municípios brasileiros, com 40.483 mil equipes de saúde da família e cobertura 

populacional de 64%, o que corresponde a mais de 124 milhões de pessoas 

assistidas (DAB, 2016). 

Essa amplitude elevada motivou a criação de mecanismos voltados para a 

qualificação do trabalho das ESF, entre eles a Autoavaliação para a Melhoria da 

Qualidade (AMQ), Programa de Expansão da Estratégia Saúde da Família 

(PROESF) e o PMAQ - AB (SILVA, 2016). 

Uma das principais diretrizes do MS é executar a gestão pública com base no 

monitoramento e na avaliação de processos de trabalho e resultados mensuráveis, 

garantindo acesso e qualidade da atenção em saúde a população. Para isso, em 

2011, foi instituído o PMAQ - AB pela Portaria GM nº 1.654/2011. O PMAQ - AB tem 

como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 

atenção básica através da garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 

regional e local de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 
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governamentais direcionadas à AB. Para tanto, conta-se com três ciclos contínuos 

que inclui os processos de autoavaliação, desenvolvimento de ações e 

reavaliação/repactuação buscando melhoria do acesso e da qualidade da AB 

(BRASIL, 2015). 

O Programa está organizado em três fases e num eixo estratégico transversal 

de desenvolvimento que compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da 

qualidade da AB, a saber: A fase 1, acontece a adesão e contratualização, já na fase 

2, é composta com a avaliação externa e a certificação e, finalmente, a fase 3, a 

recontratualização. A figura abaixo busca ilustrar essas fases e seus eixos para 

desenvolvimento de cada fase (BRASIL, 2015). 

Figura 12: As fases do PMAQ - AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 2015 

Em relação as três fases do PMAQ - AB, o Dab (2016) destaca: 

A primeira fase do PMAQ consiste na etapa formal de adesão ao 

Programa, mediante a contratualização de compromissos e 

indicadores a serem firmados entre as Equipes de Atenção Básica 

(EAB) com os gestores municipais, e desses com o Ministério da 

Saúde num processo que envolve pactuação local, regional e 

estadual e a participação do controle social.  

A segunda fase consiste na Certificação, que é composta por: 1- 

avaliação externa; 2- avaliação de desempenho dos indicadores 

contratualizados; e 3- verificação da realização de momento 
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autoavaliativo. Após a Certificação as equipes serão classificadas em 

um dos cinco desempenhos: Ótimo; Muito Bom; Bom; Regular; e 

Ruim. 

A terceira fase, Recontratualização, é constituída por um processo de 

repactuação das equipes de atenção básica e dos gestores com o 

incremento de novos padrões e indicadores de qualidade, 

estimulando a institucionalização de um processo cíclico e 

sistemático a partir dos resultados alcançados pelos participantes do 

programa (DAB, 2016 p.6). 

O eixo estratégico apresenta cinco propostas: de autoavaliação, 

monitoramento dos indicadores de saúde, educação permanente, apoio institucional 

e cooperação horizontal. Dentre essas, destaca-se o alcance de bons resultados nos 

indicadores e nos padrões de qualidade que pressupõe a realização constante de 

ações de autoavaliação e de monitoramento, para posteriormente estabelecer as 

prioridades de educação permanente, apoio institucional e programação e 

contratualização de ações para a melhoria dos processos de trabalho (SILVA, 2016). 

A avaliação dos indicadores de cada equipe será realizada a partir dos 

registros enviados, oriundos da base de dados do SISAB, utilizando o e-SUS com 

CDS ou PEC, quanto aos indicadores esses serão acompanhados dos de 

desempenho e de monitoramento, cuja finalidade é avaliar os padrões de qualidade 

de implantação do sistema verificados na avaliação externa e o envio e a 

alimentação regular do e-SUS/SISAB pelas equipes (BRASIL, 2015) 

A alimentação regular dos sistemas de informação constitui uma 

responsabilidade de todos os profissionais e gestores que atuam no SUS e um 

importante critério de qualidade da AB, visando a que os resultados dos indicadores 

reflitam o esforço das equipes de saúde e da gestão na melhoria da qualidade da 

AB, devendo haver uma coerência entre o desempenho das equipes nos indicadores 

e a conformidade de suas ações com padrões de qualidade (SILVA, 2016). 

Segundo o Dab (2015), considerando os princípios da AB, os indicadores, 

pactuados a serem assumidos pelas equipes participantes e pelos gestores 

municipais foram definidos tendo por objetivo a incorporação de indicadores que 

guardem maior correspondência com elementos que integram a fase de 

desenvolvimento e sua relevância para melhoria, para ampliação do acesso e para a 

qualidade dos serviços de saúde no Brasil.  
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Dessa forma, no terceiro ciclo do PMAQ - AB, foram selecionados 11 

indicadores de desempenho para as equipes de AB agrupado em 4 eixos e 1 

indicador de desempenho para os NASF, ilustrado abaixo: 

Figura 13: Indicadores de monitoramento para as EAB (ESF ou Parametrizada) 

no terceiro ciclo do PMAQ - AB 

 

Fonte: DAB/SAS/MS 2015 

Para cada indicador, será calculado uma pontuação proporcional 

considerando o resultado alcançado pela equipe, posteriormente esse resultado será 

comparado ao resultado obtido por cada equipe com os respectivos parâmetros 

mínimos e/ou com as médias definidas para cada indicador. Assim sendo, foi 

desenvolvido uma matriz dos indicadores de saúde PMAQ - AB, para melhor 

compreensão:
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Quadro 2: Matriz de Indicadores de Saúde para Monitoramento das Condições de Saúde por Equipe de Saúde da Família 

Eixo 1: Acesso e Continuidade do Cuidado 

Indicador Definição Método de Cálculo Parâmetros/Metas/Referência Utilização

Numerador: Ficha de atendimento 

individual - Sistema de Informações 

em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na 

distribuição dos atendimentos de médicos e 

enfermeiros na AB, identificando situações de 

desigualdade e tendências que demandem 

ações e estudos específicos.

Denominador: Ficha de cadastro 

individual do SISAB/MS para 

unidade básica de saúde e equipe.

Contribuir para avaliar a adequação do volume 

da produção de atendimentos de médicos e 

enfermeiros em relação às necessidades da 

população.

Estimativa populacional para TCU 

(IBGE), para Brasil, estado, região 

de saúde e município.

Subsidiar processos de planejamento, gestão e 

avaliação de políticas públicas voltadas para o 

acesso aos serviços de AB.

Numerador: Ficha de atendimento 

individual - Sistema de Informações 

em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na 

oferta de atendimentos à demanda espontânea 

na Atenção Básica, identificando situações de 

desigualdade e tendências que demandem 

ações e estudos específicos.

Denominador: Ficha de atendimento 

individual - Sistema de Informações 

em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB/MS).

Subsidiar processos de planejamento, gestão e 

avaliação de políticas públicas voltadas para o 

acesso aos serviços de Atenção Básica.

Percentual de 

atendimentos de 

demanda 

espontânea

Percentual de atendimentos 

de demanda espontânea 

realizados por médicos e 

enfermeiros em relação ao 

total de atendimentos na 

Atenção Básica, em 

determinado espaço

Número de 

atendimentos de 

demanda espontânea * 

100/Número total de 

atendimentos

Média de 

atendimentos de 

médicos e 

enfermeiros por 

habitante

Número médio de 

atendimentos de médicos e 

de enfermeiros na AB por 

habitante, em determinado 

espaço geográfico, no período 

considerado.

Número médio de 

atendimentos de 

médicos e de 

enfermeiros/População 

residente

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos indicadores do PMAQ - AB. 
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Quadro 3: Matriz de Indicadores de Saúde para Monitoramento das Condições de Saúde por Equipe de Saúde da Família  

Eixo 2 – Coordenação do cuidado 

Indicador Definição Método de Cálculo Parâmetro/Metas/Referência Utilização

Número de 

atendimentos a recém-

nascidos na primeira 

semana de vida * 100

Numerador: Ficha de atendimento 

individual - Sistema de Informações 

em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na 

distribuição no atendimento em tempo oportuno 

a recém-nascidos na Atenção Básica, 

identificando situações de desigualdade e 

tendências que demandem ações e estudos 

específicos.

Contribuir para avaliar a adequação da 

estratégia utilizada para a captação de recém-

nascidos em tempo oportuno para a primeira 

consulta de puericultura em relação às 

necessidades da população.

Subsidiar processos de planejamento, gestão e 

avaliação de políticas públicas voltadas para o 

acesso aos serviços de Atenção Básica.

Percentual de 

recém-nascidos 

atendidos na 

primeira semana 

de vida

Número de atendimentos a 

recém-nascidos na primeira 

semana de vida realizada por 

médicos e enfermeiros na 

Atenção Básica, em 

determinado espaço 

geográfico, no período 

considerado.

Total de recém-

nascidos a serem 

acompanhados

Denominador: Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC/MS)15 e Sistema de 

Informação sobre mortalidade 

(SIM/MS)16 para Brasil, estado, 

região de saúde e município.

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos indicadores do PMAQ – AB. 
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Quadro 4: Matriz de Indicadores de Saúde para Monitoramento das Condições de Saúde por Equipe de Saúde da Família 

Eixo 3 – Resolutividade 

Indicador Definição Método e Cálculo Parâmetros/Metas/Referências Utilização

Número de 

atendimentos médicos 

para serviço 

especializado * 100/

Numerador: Ficha de atendimento 

individual – Sistema de Informações 

em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na 

realização de encaminhamentos médicos para 

serviços de atenção especializada, no intuito de 

avaliar o nível de resolutividade da Atenção 

Básica e identificar a necessidade de 

intervenções em áreas específicas deste nível 

de atenção, melhorando a organização entre os 

níveis assistenciais.

Número total de 

atendimentos médicos 

individuais

Denominador: Ficha de atendimento 

individual – Sistema de Informações 

em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB/MS).

Subsidiar processos de planejamento, gestão e 

avaliação de políticas públicas voltadas para a 

qualidade e resolutividade dos serviços de 

Atenção Básica.

Número de tratamentos 

concluídos pelo 

cirurgião dentista

Numerador: Ficha de atendimento 

odontológico individual – Sistema de 

Informações em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na 

conclusão de tratamentos odontológicos, 

identificando situações de desigualdade e 

tendências que demandem ações e estudos 

específicos.

Número de primeiras 

consultas odontológicas 

programáticas

Denominador: Ficha de atendimento 

odontológico individual – Sistema de 

Informações em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB/MS).

Subsidiar processos de planejamento, gestão e 

avaliação de políticas públicas voltadas para a 

qualidade e resolutividade dos serviços de 

saúde bucal ofertados na Atenção Básica.

3.1. Percentual 

de 

encaminhamento

s para serviço 

especializado

Percentual de 

encaminhamentos médicos 

de usuários para serviço 

especializado, em 

determinado espaço 

geográfico, no período 

considerado.

3.2. Razão entre 

tratamentos 

concluídos e 

primeiras 

consultas 

odontológicas 

programáticas

Nº de tratamentos concluídos 

(TC) pelo cirurgião dentista 

em relação ao nº de primeiras 

consultas odontológicas 

programáticas realizadas pelo 

cirurgião dentista, em 

determinado espaço 

geográfico, no período 

considerado.
 

Fonte: Elaboração própria, com base nos indicadores do PMAQ-AB. 

  



55 
 

 

Quadro 5: Matriz de Indicadores de Saúde para Monitoramento das Condições de Saúde por Equipe de Saúde da Família  

Eixo 4 – Abrangência da oferta de serviços 

Indicador Definição Método de Cálculo Parâmetros/Metas/Referências Utilização

Quantitativo de serviços

ofertados em Atenção

Básica* 100

Numerador: Fichas de atendimento

individual, de procedimentos e de

atividade coletiva– Sistema de

Informações em Saúde para a

Atenção Básica (SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na

oferta de serviços em Atenção Básica à

população, no intuito de avaliar a abrangência

da oferta de serviços neste ponto de atenção e

identificar a necessidade de intervenções em

áreas específicas.

Total de serviços em

Atenção Básica

esperado

Denominador: Definição dos

serviços essenciais da saúde da

família – Sistema de Informações

em Saúde para a Atenção Básica

(SISAB/MS).

Subsidiar processos de planejamento, gestão e

avaliação de políticas públicas voltadas para o

acesso aos serviços de Atenção Básica.

Quantitativo de serviços

ofertados em Saúde

Bucal na Atenção

Básica * 100

Numerador: Ficha de atendimento

odontológico individual – Sistema de 

Informações em Saúde para a

Atenção Básica (SISAB/MS).

Analisar variações geográficas e temporais na

oferta de serviços em Saúde Bucal à população,

no intuito de avaliar a abrangência da oferta de

serviços na Atenção Básica e identificar a

necessidade de intervenções em áreas

específicas.

Total de serviços em

Saúde Bucal na

Atenção Básica

esperado

Denominador: Definição dos

serviços essenciais de saúde bucal

na Atenção Básica – Sistema de

Informações em Saúde para a

Atenção Básica (SISAB/MS).

Subsidiar processos de planejamento, gestão e

avaliação de políticas públicas voltadas para o

acesso aos serviços de saúde bucal na Atenção 

Básica.

4.1.Percentual de

serviços ofertados

pela Equipe de

Atenção Básica

Percentual de serviços em

Atenção Básica ofertados

para a população, em

determinado espaço

geográfico, no período

considerado.

4.2.Percentual de 

serviços ofertados 

pela Equipe de 

Saúde Bucal

Percentual de serviços 

ofertados em Saúde Bucal 

para a população na Atenção 

Básica, em determinado 

espaço geográfico, no período 

considerado.

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos indicadores do PMAQ – AB. 
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Ritter et al (2015) destacam que a disposição espacial associada aos 

indicadores de saúde, consequentemente, permite melhor interpretação dos 

dados, ou seja, a caracterização e a identificação de situações de saúde, 

através de um diagnóstico situacional mais preciso, o que gera subsídios 

sólidos para o planejamento das condições de saúde de uma população, cujo 

objetivo é a determinação de comorbidades em saúde que acometem os 

coletivos das pessoas. Por isso, o georreferenciamento vai ao encontro das 

melhores práticas de vigilância em saúde em termos de local, pois permite uma 

tomada de decisão mais adequada às realidades sanitárias e epidemiológicas.  
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2. QUESTÃO, OBJETIVOS E MÉTODOS 

2.1. Questão Norteadora 

De que maneira a cartografia digital e a utilização dos setores censitários 

do IBGE podem contribuir para a delimitação das áreas de atuação das 

equipes e o planejamento de ações das ESF? 

2.2. Objetivos  

Objetivo Geral 

Desenvolver método para planejamento de ações das ESF, com base na 

analise com a utilização dos setores censitários do IBGE para subsidiar a 

delimitação das áreas e microáreas das unidades. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar a cartografia digital do município, que incluiu a identificação 

das áreas e microáreas cobertas pela Saúde da Família. 

 Analisar o mapa através da utilização da malha dos setores 

censitários como base da territorialização da ESF. 

 

2.4. Métodos e procedimentos 

2.4.1. Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo técnico, com metodologia participativa, através 

das realizações de diversas oficinas e reuniões de trabalho, descritas adiante, 

em que participaram os pesquisadores e funcionários do município de Caiana-

MG, que pode ser considerada como pesquisa tecnológica, tal como 

esclarecem Dalva Inês de Souza et al:  

[...] pesquisa tecnológica é um tipo de pesquisa científica 
aplicada, só que visa à materialização de um produto, 
protótipo, processo, instalação piloto ou um estudo de 
viabilização desses. 
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A pesquisa tecnológica parte de um conhecimento pré-
existente e, através da pesquisa e/ou experiência prática, 
busca a produção de novos materiais, produtos e 
aparelhagens, novos processos, sistemas e serviços ou 
aperfeiçoamento de sistemas, processos já existentes (2013, p. 
13 e 14). 

Segundo Milton Vargas, 

De forma geral, a metodologia da pesquisa em ciências básicas 
ou aplicadas ou em tecnologia não difere em si. Somente as 
finalidades são diferentes, embora os limites entre as três 
sejam imprecisos. Tanto é possível que de um conhecimento 
básico surja uma aplicação, como de uma solução tecnológica 
pode surgir uma pesquisa básica (2007, p. 2). 

Pode-se considerar dessa forma, que a pesquisa desenvolvida nesta 

Dissertação pode ser classificada como uma pesquisa de caráter tecnológico. A 

elaboração da cartografia digital das áreas e microáreas foi desenvolvida, por 

exemplo, com base em experiências anteriores, bem-sucedidas, realizadas 

pelo grupo de pesquisas no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro (LIMA, 

2011; e SILVA, 2011). Os elementos cartográficos foram obtidos com base em 

imagens disponibilizadas pelo Google Earth ©, para mapeamento das áreas e 

microáreas cobertas pelas equipes de saúde da família, com base em 

informações prestadas pelos ACS.  

 

2.4.2. Cenário 

O cenário escolhido para o estudo foi o Município de Caiana, localizado 

na Zona da Mata Mineira, cuja região é uma das doze mesorregiões 

pertencentes ao Estado de Minas Gerais, formada por 142 municípios e sete 

microrregiões, próxima à divisa dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro 

(IBGE, 2010). Os mapas inseridos a seguir (Figuras: 14 e 15) explicitam a 

localização do município de Caiana - MG. 
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Figura 14: Mapa do Estado de Minas Gerais com localização de Caiana 

  

 Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=311010 

Figura 15: Mapa do Municipio de Caiana - MG 

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=311010 

O município abrigava, em 2010, uma população de 4.968 habitantes, 

segundo o IBGE. A estimativa da população para 2015 é de 5.398 pessoas, 

sendo 58% na zona rural, onde concentra-se a maioria das famílias de baixa 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=311010
http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=311010
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renda, as quais vivem dos serviços da agricultura e da agropecuária. Na zona 

rural, os espaços físico-geográficos das comunidades estão delimitados por 

acidentes geográficos que facilitam sua identificação, tais como: divisor d‟agua, 

leito de rios e córregos, podendo, ainda, ter as estradas como elemento de 

delimitação. Já na zona urbana, o espaço físico-geográfico das comunidades 

está delimitada pelas avenidas, ruas e outros acidentes geográficos, que se 

configuram dentro do perímetro urbano como: morro, lagos, etc. 

A região central do município apresenta ruas largas e bem iluminadas, 

asfaltadas, com presença de um pequeno comércio, igrejas e escolas, há 

disponibilidade de linhas de ônibus para pontos dentro da comunidade e na 

rodoviária com linhas intermunicipais. Contrastando com esse cenário, 

percebe-se a ausência de transporte público para os moradores da zona rural, 

para essa população o acesso é mais dificultado, não há coleta seletiva de lixo, 

não há água tratada, nem sistema de esgoto. 

A extensão territorial do Município de Caiana é de 106, 465 km², o qual 

faz divisa com os municípios de Espera Feliz, Faria Lemos e Carangola 

(situados em Minas Gerais). E interestadualmente com os respectivos distritos 

de Dores do Rio Preto (situado no Espírito Santo) e Porciúncula (no Rio de 

Janeiro). Esse conjunto de municípios limítrofes, pela sua localização, possui 

fluxo de usuários que migram para Caiana na busca dos serviços de saúde 

ofertados, e Caianenses que migram para estes municípios vizinhos com o 

mesmo propósito. 

Na questão saúde, o município de Caiana possui duas UBS, uma (01) 

unidade Progressista - Francisco Hipólito Faria - localizada na zona rural com 

três unidades que funcionam como pontos de apoio para as comunidades do 

Bananal, Divininho e Dores de Minas. A outra unidade Progresso - Jair 

Zaniratti, encontra-se, na zona urbana com um ponto de apoio da comunidade 

do Barro Branco. Logo, as UBS são classificadas no Tipo A (Unidades onde 

todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família). A seguir, as 

figuras 16 e 17 trazem o mapa do município de Caiana, no qual pode-se 

observar a localização das duas unidades de saúde e seus respectivos pontos 

de apoio existentes na área. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dores_do_Rio_Preto
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Figura: 16- Localização da Unidade de Saúde Progressista e seus pontos 

de apoio. 

 

Fonte: Elaboração própria obtida do Google Earth© 

Figura: 17 - Localização da Unidade de Saúde Progresso e seu ponto de 

apoio 

 

Fonte: Elaboração própria obtida do Google Earth© 
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Além das unidades de atenção primária, o município conta com um 

Centro de Saúde para consultas especializadas ofertando os serviços de 

atenção secundária, como: ginecologia/obstetrícia, geriatria, pediatria, 

cardiologia, psiquiatria e clínico geral.  

Para consultas de outras especialidades da atenção secundária e 

terciária, a população precisa migrar para os municípios de Belo Horizonte, Juiz 

de Fora, Muriaé e Carangola. É relevante salientar que a distância percorrida 

entre o município de Caiana e estes municípios de destinos é de 356Km, 

267Km, 108km e 28km respectivamente, expondo esses usuários à exaustão 

em decorrência do grande percurso. Apesar disso, o transporte para o 

deslocamento desses usuários, normalmente, é disponibilizado pela prefeitura 

no intuito de garantir seu direito à saúde constitucionalmente previsto. E para 

os atendimentos de Urgência e Emergência, os usuários são conduzidos 

através de ambulância para os municípios de Espera Feliz e Carangola com 

distância percorrida de 7Km e 28Km respectivamente. 

2.4.3. População / Amostra 

No quadro 6, a seguir, estão listadas as duas ESF, que farão parte da 

pesquisa. 

Quadro 6: Cobertura populacional das ESF 

Nome da Unidade Cobertura Populacional Nº ESF Nº ESF 

ESF- PROGRESSO 2.944 1 1 

ESF- PROGRESSISTA 2.983 1 1 

Total: 5.927 2 2 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados dos ACS 

 

2.4.4. Aspectos Éticos da Pesquisa 

Levando-se em conta que os sistemas de informação utilizados não 

permitem a identificação dos indivíduos, restringindo assim a capacidade de 

exposição do cidadão e garantindo a proteção sobre as informações. Portanto, 

não houve necessidade de consentimento para realização do estudo, tendo 

sido solicitada a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao 



63 
 

 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

2.4.5 Procedimentos 

O estudo utilizará as informações dos indicadores de desempenho e 

monitoramento do PMAQ-AB, contidas no SISAB das ESF do município de 

Caiana – MG. Verificando também a possibilidade de realizar a integração 

dessas informações aos procedimentos de geoprocessamento.  A análise 

espacial do mapa será realizada a partir da geração da cartografia digital e a 

malha dos setores censitários.  

Optamos por selecionar duas unidades de Saúde da família do 

município de Caiana. A primeira UBS – Progresso - Jair Zaniratti com uma 

equipe e seis microáreas, localizada na zona urbana. A segunda, UBS – 

Progressista - Francisco Hipólito Faria, constituída também por uma equipe e 

seis microáreas, situada na zona rural, as duas inauguradas no ano de 2008.  

Esse projeto foi apresentado como proposta de trabalho à gestão 

municipal de Caiana, em março de 2016. Em janeiro de 2017, houve a troca do 

gestor municipal, neste momento novamente esse projeto foi apresentado à 

nova gestora municipal de saúde, por quem foi muito bem recebido e 

autorizado, através de carta de apresentação elaborada pelo meu orientador.  

Para dar conhecimento do Projeto à nova gestão, foram realizadas 

reuniões com a pesquisadora Erika Barros Batista Pereira, mestranda desse 

Mestrado Profissional, com o Sr. Raylan da Cunha Gripp,  Coordenador da 

Atenção Básica e a Srª. Natascha Rossini Filgueiras,  Gestora Municipal de 

Saúde com o intuito de dar a conhecer a todos a proposta de 

geoprocessamento das microáreas do território, esclarecendo que o produto 

desse trabalho possibilita a definição precisa dos limites de cada microárea, o 

que estimulou a participação de todos. 

A gestora no momento dessa reunião ofereceu o suporte necessário 

para desenvolvimento desta pesquisa. Como a negociação para a 

disponibilidade da pesquisadora e dos ACS para mapeamento das áreas e 

microáreas, além disso, foi falado, também, da importância da descentralização 

da digitação das fichas do CDS, para cada unidade, responsabilizando cada 
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profissional pela digitação de sua produção, visando à diminuição de perdas de 

dados inseridos no e-SUS.  

  Ao término da reunião, decidimos iniciar o mapeamento das áreas e 

microáreas junto com os ACS em fevereiro de 2017. Dessa forma, foi 

construída uma agenda com as equipes, de forma a não comprometer as 

ações definidas no processo de trabalho semanal. Agendamos para o turno da 

tarde, dois ACS, na perspectiva de construirmos os polígonos das microáreas 

com seus respectivos limites, o trabalho foi realizado nas UBS Progresso e 

Progressista, na sala dos ACS. 
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3. RESULTADOS E ANÁLISE 

3.1. Circunstâncias de desenvolvimento da pesquisa 

Inicialmente o objetivo geral desta dissertação era “desenvolver e testar 

método de monitoramento e avaliação da Saúde da Família, com base no 

georreferenciamento dos indicadores do PMAQ-AB, obtidos do SISAB para as 

áreas e microáreas” e o terceiro objetivo específico pretendia realizar a 

“adaptação à nova plataforma do Ministério da Saúde, com base no 

georreferenciamento dos indicadores do PMAQ-AB”.  

Infelizmente não foi possível desenvolver esses objetivos porque até o 

momento em que os resultados do trabalho estavam sendo escritos, o DAB/MS 

não disponibilizou o banco de dados do SISAB. Durante o trabalho, foi tentado 

por todos os meios, juntamente com a equipe que desenvolveu o SIG/SF, se ter 

acesso ao banco de dados, inclusive junto aos responsáveis pelo SISAB tanto 

no DAB/MS, em Brasília, quanto na Regional de Saúde de Manhumirim - MG, 

sem qualquer resultado. Recorremos também ao Sistema Eletrônico do Serviço 

de Informações ao Cidadão (e-SIC), mais uma vez não conseguimos o acesso 

a estrutura do banco de dados do SISAB, o documento com a resposta do e-

SIC, encontra-se em anexo I, desta Dissertação. 

A forma com que foi feita a transição entre o SIAB e o SISAB, 

interrompendo o primeiro há dois anos e meio, sem que se concluísse a 

instalação do segundo, fez com que todo o país perdesse acesso aos dados da 

Saúde da Família. Tal fato é possível constatar junto ao TABNET do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), no qual se tornou 

impossível pesquisar até mesmo o número de equipes e famílias cadastradas. 

A própria avaliação dos indicadores do PMAQ-AB está prejudicada, uma vez 

que os municípios não têm acesso aos mesmos, desde que o SIAB foi 

descontinuado. Está em andamento o 3º ciclo de avaliação do PMAQ-AB, sem 

que seja possível avaliar plenamente o desempenho das equipes devido à falta 

de dados dos indicadores. Há, inclusive, temor de que concluído esta 

avaliação, as equipes deixem de receber os incentivos de desempenho do 

Programa. 
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Só foi possível desenvolver parcialmente, desta forma, os objetivos do 

trabalho, o que incluiu o mapeamento das áreas e microáreas das equipes de 

SF de Caiana, o redesenho desses mapas, com base nos setores censitários 

do IBGE – em acordo com a SMS – e georreferenciar os mapas após analise 

com os setores censitários. Como alguns objetivos não foram atendidos, por 

conta da situação criada pelo processo de implantação do SISAB levada a 

efeito pelo DAB/MS, considerou-se necessário desenvolver o subitem seguinte 

deste item que descreve detalhadamente esse processo de implantação, que 

incluiu a desativação precoce do SIAB e determinou a atual situação de falta de 

dados sobre a Saúde da Família em todo o país. 

É conveniente lembrar que o processo de implantação do SISAB 

coincidiu em grande parte com a crise política que levou ao impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff e sua substituição por Michel Temer. Os principais 

fatos que marcaram essa crise podem ser resumidos como segue. Em 17 de 

março de 2014, é deflagrada a Operação Lava-Jato pela Polícia Federal 

(G1/Globo: 28/04/17), que passou a sacudir o cenário político do país desde 

então. Em 26 de outubro, logo após a vitória eleitoral de Dilma Rousseff, 

partidários de Aécio Neves do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

derrotado nas urnas, entoaram gritos de 'impeachment' na Avenida Paulista, 

em São Paulo. Do outro lado da via, petistas celebram a vitória (Avritzer, 2016: 

18 e 123; G1/Globo: 14/05/16). Depois de diversos escândalos e crescente 

separação entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), o Senado Federal abriu processo de 

impeachment de Dilma Rousseff em maio de 2016, ocorrendo a posse do vice-

presidente Michel Temer como governo provisório (FOLHA DE SÃO PAULO: 

passado/adiante 2016). Em 30 de agosto do mesmo ano, o Senado Federal 

decide pelo impeachment da presidenta Dilma Roussef por 61 votos a vinte 

(EBC: 12/09/16). O Ministro da Saúde de Temer, Ricardo Barros, empossado 

em maio de 2016, passou a imprimir uma orientação completamente diferente 

da anterior no Ministério. Foi, portanto, um período de grande instabilidade e 

mudança política que afetou o MS e a continuidade de suas ações. 

Mesmo que a crise política tenha contribuído para gerar instabilidade e 

possível descontinuidade em ações do MS, é necessário dizer que ela não foi a 
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principal razão para os problemas relativos à implantação do SISAB. Os 

principais problemas foram causados pelas decisões tomadas pelo DAB/MS. 

Nesse sentido, é preciso apontar, em primeiro lugar, que como até hoje o 

SISAB se encontra em fase de implantação parcial, como vai se ver adiante, 

parece inexplicável que o SIAB tenha sido descontinuado de forma precoce há 

mais de dois anos. Em segundo lugar, é preciso questionar os pressupostos 

adotados em relação à base tecnológica necessária à implantação e ao 

funcionamento do SISAB, fortemente dependentes de acesso de banda larga à 

internet por todas as unidades de atenção básica, além de computadores, 

tablets, nobreak, modems e impressoras, num país de dimensões continentais 

e enormes desigualdades sociais, econômicas e administrativas. Tais 

exigências do novo sistema demandam grandes despesas, difíceis, ou mesmo 

impossíveis de serem atendidas pela maior parte dos municípios. Tais decisões 

obrigam a que se questione se as autoridades que as tomaram tinham 

conhecimento da realidade dos municípios brasileiros. 

3.2. Análise do processo de implantação do SISAB no Brasil 

3.2.1. Falhas de planejamento da implantação até final de 2016 

A implantação de um sistema de informação em saúde é um processo 

complexo, principalmente quando o mesmo visa a substituição de sistemas já 

utilizados há muitos anos, como foi o caso da substituição do SIAB, pelo 

SISAB, uma vez que traz consigo novas ferramentas, tecnologia e exige o 

treinamento dos profissionais envolvidos. Normalmente quando se faz a 

substituição de um sistema por outro, o novo funciona em paralelo com o 

antigo, até que se tenha segurança de que esteja funcionando plenamente e 

pode substituir o antigo, que pode ser, então, desativado. O SIAB, como já foi 

visto, foi implantado desde 1998, tendo sido descontinuado em dezembro de 

2015, por decisão do DAB/MS. O SISAB começou a ser implantado em 2013, 

funcionando em paralelo com o SIAB naqueles municípios que conseguiram 

dar início ao processo de implantação do novo Sistema. O MS instituiu o 

SISAB, por meio da Portaria nº 1.412 de 10 de julho de 2013, com a promessa 

de uma reestruturação e garantia da integração dos sistemas de informação na 
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atenção básica, conforme demostrado no texto a baixo: 

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Informação em Saúde para 
a Atenção Básica (SISAB). 

Art. 2º A operacionalização do SISAB será feita por meio da 
estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) 
denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB). (BRASIL, 
2013 p.02) 

Art. 3º Os envios das informações pelas equipes de atenção 
básica para as bases de dados do SISAB terão cronogramas 
publicados em atos específicos do Secretário de Atenção à 
Saúde (BRASIL, 2013 p.03). 

Segundo essa mesma portaria, o novo Sistema tem como objetivo 

qualificar a gestão da informação em saúde tanto para apoiar os profissionais 

da atenção básica quanto os gestores da saúde, ou seja, os atendimentos e 

informações de saúde deverão ser registadas por meio de duas estratégias: o 

PEC e/ou as fichas do CDS, que trazem informações individualizadas com o 

intuito de agilizar e melhorar o atendimento à população. Inicialmente, foi 

definido o prazo de um ano para transição da alimentação dos dados do SIAB 

no SISAB, a contar da data de publicação da Portaria GM/MS nº. 1.412, de 10 

de julho de 2013. Esse tempo foi adiado, porém, a partir de publicação de nota 

técnica, que prorrogou o prazo limite para 20/07/2015, ressaltando que a partir 

desta data o SIAB, deixará de existir em definitivo. Em 2015, entretanto, nova 

Portaria GM/MS nº. 534, de 23 de junho de 2015, foi publicada e manteve o 

SIAB até o final de 2015. 

A nota técnica destaca que, conforme a Portaria 3.462, de 11 de 

novembro de 2010, a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde – 

SAS/MS deve anotar as providências necessárias quanto à suspensão da 

transferência de recursos financeiros aos municípios que não efetuarem a 

alimentação da base federal, seja SIAB ou SISAB por 3 (três) competências 

consecutivas. 

Fazendo com que os municípios intensifiquem sua agenda para 

implantação do e–SUS AB, de modo que as equipes possam adequar seus 

processos de trabalho antes do esgotamento do prazo final da transição. Com 

isso muitos municípios tentaram se adequar ao novo sistema começando com 

a utilização do CDS, oferecendo o material das fichas, impresso, necessário 
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aos profissionais. Entretanto, com a inconsistência do sistema na qual várias 

versões foram lançadas, o material tornava-se obsoleto, gerando assim pilhas 

de papel em desuso e oneração com material de gráfica, para os municípios. 

Além disso, a cada atualização das fichas utilizadas no CDS, as equipes e a 

gestão tinham que se adequarem às novas mudanças. 

Sabe-se que os esforços para implantação, utilização e o aprimoramento 

do SISAB, só serão concluídos e efetivos com o envolvimento real dos 

gestores e dos profissionais de saúde. Afinal, trata-se de um processo 

contínuo, que exige tempo e muito estudo para que possa ser na prática, tudo 

aquilo que foi idealizado na teoria, em seus manuais, adaptando-se da melhor 

forma a cada realidade, especialmente quando se trata de um território 

diversificado como o Brasil, com tantas particularidades (OLIVEIRA; LIMA; 

NASCIMENTO; COELHO; SANTOS, 2016). É fundamental lembrar que se trata 

da substituição de uma cultura de informação que existia desde 1998 em todos 

os 5.631 municípios brasileiros e dentro deles nas dezenas de milhares de 

equipes de Saúde da Família que já dispunham de computador com o SIAB 

implantado (DATASUS: 15/06/17). É importante ressaltar, também, que: 

Durante todo o período de transição da base de dados do SIAB 
para o e-SUS AB, não foi sequer informada nem planejada uma 
estratégia de transferência digital dos dados do SIAB para o 
novo sistema, tendo o DAB/MS optado por uma substituição do 
antigo sistema sem qualquer transição, fora a entrada de dados 
manual pelos municípios na nova plataforma. Desta forma não 
houve preocupação com a preservação do histórico do 
desempenho das equipes antes da implantação da nova 
plataforma, por estar vinculado ao SIAB (MSF/UNESA e 
IMS/UERJ, 2016, p. 21). 

Tendo em vista a necessidade de os municípios terem acesso à internet 

e garantir a implantação desse novo sistema, mencionada anteriormente nesta 

Dissertação, o MS lançou o programa Requalifica UBS, uma das estratégias 

para adequar a estrutura e os equipamentos das UBS, inclusive com 

computadores e internet com conexão banda larga. Isso seria possível com o 

Plano Nacional de Banda Larga, do MS que pretendia contemplar com conexão 

banda larga 12.368 UBS. Até o dia 4 de março de 2015, mais de três mil pontos 

já haviam sido instalados em todo o País (MS/Portal da Saúde: acesso em 

15/05/17). Considerando que naquele ano havia no país 35.513 unidades de 
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atenção primária (DATASUS: 15/06/17) e 40.969 equipes de SF cadastradas no 

MS (MS/DAB, acesso em: 15/06/17), os mais de três mil pontos instalados, 

representavam com bastante boa vontade, apenas cerca de 10% das unidades 

existentes e pouco mais de 7% das mais de 40 mil equipes existentes naquele 

ano. É importante assinalar, que até o momento em que esta Dissertação 

estava em elaboração, não havia qualquer nova notícia a respeito, o que 

permite afirmar que a infraestrutura existente é completamente insuficiente 

para o objetivo proposto. 

O Plano Nacional de Banda Larga não teve continuidade, pois em 

setembro de 2016 o DAB informou que, o serviço de internet banda larga dos 

pontos concedidos estava interrompido. Em reunião ministerial, ficou definido o 

encerramento do Contrato Administrativo nº 75/2014, firmado entre o MS e o 

“Consórcio Conecta Brasil II”, constituído pelas empresas OI S/A, OI Móvel 

S/A, Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (EMBRATEL/CLARO S/A e 

TELEFÔNICA DO BRASIL S/A), que deveria ter concluído a implantação dos 

pontos até 31 de agosto de 2016. As empresas que constituíam o consórcio 

foram notificadas sobre o encerramento do projeto e já estão autorizadas a 

realizar a desativação e retirada dos equipamentos (DAB, 2016). 

Uma das promessas da implantação do novo Sistema é que ele traria 

diminuição da carga de trabalho empenhada na coleta, alimentação, gestão e 

uso da informação. Ou seja, o novo sistema permitiria a integração dos 

diversos sistemas de informação oficiais existentes na Atenção Básica, 

reduzindo a necessidade de registrar informações similares em diversos 

sistemas como Sistema de Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus da Atenção 

Básica (HIPERDIA) e Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (SISVAN), 

entre outros (BRASIL, 2013). Esta foi mais uma promessa não cumprida, até o 

momento não houve a integração entre os sistemas da atenção básica, 

obrigando os municípios alimentarem esses sistemas, como era antes. O DAB 

terminou o ano de 2013, destacando as seguintes perspectivas e desafios para 

2014: 

 Até julho de 2014 todos os municípios devem substituir 
o SIAB pelo SISAB/e-SUS AB, usando as fichas com o 
sistema o CDS ou o sistema PEC; 
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 Levantar requisitos para o desenvolvimento das 
próximas versões; 

 Capacitar as SES e os municípios do 
QualiSUS/PROESF; 

 Monitorar a implantação e a utilização do e-SUS AB 
pelos municípios (MS/PORTAL DA SAÚDE: Dez./13). 

Logo no início de 2014, o DAB lançou a versão 1.3 do Sistema com os 

manuais com CDS e PEC, elaborados para orientar os profissionais de saúde e 

gestores a utilizarem o sistema com CDS em relação ao preenchimento das 

fichas impressas e a sua digitação no sistema e o PEC. No caso da instalação 

do CDS o Manual instruía a utilização de suas 07 (sete) fichas para o registro 

de informações, divididas em quatro blocos. São elas: ficha de cadastro do 

domicílio e do indivíduo, de atendimento individual, de atendimento 

odontológico, de atividades coletivas, de procedimentos e de visita domiciliar, 

com a descrição dos campos disponíveis para o preenchimento das 

informações. Em geral esse Manual apresentava para todas as fichas campos 

que devem ser de preenchimentos obrigatórios e os campos não obrigatórios 

para a alimentação do sistema (BRASIL, 2014). 

Figura 18: Bloco de identificação do usuário/cidadão 

 

Fonte: DAB/SAS/MS, 2014. 

É importante chamar a atenção para esse fato, pois ao se observar e 

analisar as fichas do CDS, nota-se que algumas informações relevantes não 

são de preenchimento obrigatório, possibilitando o não preenchimento dos 

campos respectivos por parte dos profissionais. Na ficha de cadastro individual 

(Figura 18, acima), por exemplo, podemos destacar que o campo do número 



72 
 

 

do cartão do SUS do usuário não é obrigatório, apenas os campos como nome 

completo, data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade raça/cor são 

obrigatórios (BRASIL, 2014). O número do Cartão SUS é a base para a 

localização das informações sobre os usuários e seus respectivos prontuários, 

sem o preenchimento desse campo é impossível localizar os mesmos no 

Sistema. E essa não obrigatoriedade para o preenchimento também se 

observa em outros campos da ficha, como a situação no mercado de trabalho, 

nível de escolaridade e outros campos relevantes. 

Da mesma forma, nas fichas de atendimento odontológico, como de 

procedimento, de visita domiciliar e do atendimento individual (Figura 19), 

novamente não há obrigatoriedade no preenchimento do campo do número do 

cartão do SUS, porém no mesmo manual há uma observação no sentido de 

que o seu preenchimento é importante, de modo que todos os cidadãos do 

território adscrito à Unidade de Saúde tenham o número do CNS, mesmo que 

este item não seja de preenchimento obrigatório (MS, 2014). Quando o número 

do CNS do usuário não é preenchido nos relatórios de saúde é perdida a 

informação individualizada e tem-se apenas o dado consolidado. 

Figura 19: Ficha de atendimento individual - Identificação do usuário 

Fonte: DAB/SAS/MS, 2014. 

 

Em 2015, o DAB lançou uma nova versão 2.0 do sistema com seus 

Manuais para utilização do CDS e PEC, com algumas mudanças, como a 

possibilidade de realizar a edição e a correção de campos digitados 
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incorretamente no sistema e também a atualização de informações, como 

dados referentes à identificação do cidadão, escolaridade, entre outros. No ano 

de 2016, surgiu a versão 2.1, com um novo aplicativo o e-SUS AB Território foi 

desenvolvido para utilização em dispositivos do tipo tablet, integrado ao 

Sistema com PEC, seja por rede local Wi-Fi, ou via internet. 

A Portaria nº 76, de 22 de janeiro de 2016, estabelece os prazos através 

da criação de cronograma, para o envio das informações de produção da AB 

para a base de dados nacional do SISAB referente às competências de janeiro 

a dezembro de 2016.  

A resolução nº 7, de 24 de novembro de 2016, define que o registro das 

informações relativas às ações da atenção básica deverá ser realizado por 

meio de prontuários eletrônicos do paciente, estabelece também a definição do 

prazo de até 10 de dezembro de 2016 para que os municípios enviem as 

informações por meio de PEC ao SISAB. Caso o município não tenha 

condições de enviar as informações ao SISAB por prontuário eletrônico, o 

mesmo deverá preencher o formulário de justificativa, no sistema de controle 

de uso do e-SUS AB, no prazo máximo para o envio dessa justificativa até dia 

10 de dezembro de 2016. 

O envio desses formulários possibilitou conhecer e realizar o 

mapeamento da implantação do prontuário eletrônico no Brasil. Mais de 98% 

municípios responderam o formulário de justificativa sobre a informatização do 

sistema de atendimento ao paciente, os gestores puderam especificar quatro 

dificuldades para adotar o prontuário eletrônico no atendimento. Mais de 84% 

alegaram ter insuficiência de equipamentos. Já por volta de 73% das unidades 

têm problemas de conectividade. Falta de profissional em Tecnologia da 

Informação (TI) para 67,9%. Também o baixo conhecimento de informática por 

parte dos profissionais de saúde atinge 75% das UBS (MS/DAB, 2016). 

3.2.2. Consequências da falta de planejamento: insuficiência da 

implantação e precariedade dos dados disponíveis 

É importante informar o estado atual dos dados disponibilizados pelo 

SISAB para todas as equipes de SF. Tais dados estão disponíveis no site do 
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DAB/MS, opções: a) e-Gestor Atenção Básica – Informação e Gestão da 

Atenção Básica (restrita a gestores do SUS cadastrados); b) Relatórios 

Públicos dos Sistemas da Atenção Básica; c) Indicadores de Saúde Atenção 

Básica. Tais informações podem ser acessadas por Estado, sendo 

disponibilizadas em tabelas em Excel© para cada Unidade da Federação. 

Como as tabelas contêm dados para cada competência (mês), cada equipe é 

relacionada 12 vezes por planilha. Assim para Minas Gerais há 61.524 linhas 

de informação para 5.127 equipes. São os seguintes os indicadores disponíveis 

por equipe: 

1- Indicador 1.1 - Média de atendimentos de médicos e enfermeiros por 

habitante. 

2- Indicador 1.2 - Percentual de atendimento de demanda espontânea. 

3- Indicador 1.3 - Percentual de atendimento de consulta agendada. 

4- Indicador 1.6 - Cobertura de primeira consulta odontológica 

programática. 

5- Indicador 3.1 - Percentual de encaminhamento para serviço 

especializado. 

6- Indicador 3.2 - Razão entre tratamento concluído e primeiras 

consultas odontológicas programáticas. 

7- Indicador 4.1 - Percentual de serviços ofertados pela equipe de 

atenção básica.  

8- Indicador 4.2 - Percentual de serviços ofertados pela equipe de 

saúde bucal. 

Para se ter uma ideia do nível de implantação do SISAB em dezembro 

de 2016 – último período para o qual o DAB/MS fornece informações – 

resolveu-se trabalhar com o Estado de Minas Gerais, que tem 853 municípios, 

o que equivale a 15,5% dos 5.631 municípios do país, além de 5.127 equipes 

de SF, ou 12,51% das 40.969 equipes cadastradas em todo o país (MS/DAB, 

acesso em: 15/06/17). Para tanto foi necessário identificar o número de 

equipes para as quais há dados cadastrados no SISAB através do site do 

DAB/MS (e-Gestor Atenção Básica – Informação e Gestão da Atenção Básica) 
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em dezembro de 2016. Uma vez baixados os dados relativos aos oito 

indicadores, numerou-se todas as linhas de informação, e selecionou aquelas 

que dizem respeito ao mês de dezembro de 2016. A situação do Estado de 

Minas Gerais pode ser considerada representativa do que ocorre em todo o 

país, pelo fato de o Estado ter elevadas proporções tanto de municípios, 

quanto de equipes de SF. A Tabela 2 (apêndice 1) apresenta a situação de 

implantação do SISAB em dezembro de 2016, no Estado, com população total 

de 20.997.560 e totalizando 5.111 equipes. Em relação aos indicadores de 

saúde do PMAQ-AB analisados, observamos que os dados são insuficientes 

para o monitoramento comprovado pela porcentagem de resultados por 

indicador por número de equipes, como, por exemplo, no indicador média de 

atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante, apenas 11,5 % das 

equipes apresentaram dados. Outro indicador que apresenta escassez de 

dados é o de cobertura de primeira consulta odontológica programática, para 

esse apenas 5,1% das equipes de saúde bucal, apresentaram informações. 

Panitz (2014) destaca que para o funcionamento geral do e-SUS AB 

depende do cadastro domiciliar e individual prévio, denominado de Cadastro da 

AB, que será utilizado para estruturar as informações das atividades 

desenvolvidas pela AB aos usuários do SUS. Desta forma, em primeiro lugar 

deveriam ser concluídos os cadastros domiciliar e individual. A Tabela 1, a 

seguir, aponta a real situação desses cadastros em relação aos 34 municípios 

pertencentes à Macrorregião de Saúde de Manhumirim - MG, onde Caiana está 

situada. 

Tabela 1: Macrorregião de Saúde de Manhumirim - MG – Municípios, 

equipes de SF e População cadastrados no SISAB 

Variáveis N %

Municípios  34 -

Equipe de SF  138 100,0

ESF em situação de alerta  98 71,0

ESF sem registros de informações  4 2,9

ESF em situação de monitoramento 35 25,4

População residente 440.193 100,0

População cadastrada no SISAB 175.925 40,0  

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SISAB. 
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Como se pode ver, só 40% da população residente está cadastrada no 

SISAB, havendo 98 equipes de SF (71%) em situação de alerta – cadastro 

incompleto – 4 sem registros de informação e apenas 35 (25,4%) em condições 

de serem monitoradas, com informações mais completas. 

Voltando à situação nacional, é importante dizer que passado um ano do 

início da implantação do SISAB e do e-SUS AB, o CONASS produziu uma 

análise técnica da situação, que culminou na Nota Técnica n° 08 de 22 de abril 

de 2014 que traz os principais problemas observados na implantação da 

proposta. A análise apresentada é tão clara que merece uma citação um tanto 

longa. 

Na verdade [no momento da implantação inicial] os sistemas 
realmente não estavam prontos. Desde então ocorreram sérios 
problemas na implantação dos sistemas, desde o processo de 
instalação. [...] 

Dificuldades operacionais importantes vem sendo enfrentadas, 
mesmo para a versão “CDS” (Coleta de Dados Simplificada). 
Estas começam na capacitação das equipes, impressão de 
formulários e recadastramento das famílias, passam pelas 
dificuldades no apoio técnico da gestão federal (precário 
suporte do “Service Desk” - telefone “136” ou pelos escritórios 
do DATASUS), ou mesmo por dificuldades de entendimento 
ocasionadas pelos termos adotados (por denominar, por 
exemplo, as instalações municipais para recepção e 
transmissão dos dados das unidades com versão CDS, de 
“PEC" municipal). 

As versões atualmente disponíveis e mesmo a futura versão 
2.0, não possibilitam a troca de informações entre mais de um 
ponto de atenção. Só algum tempo após o processo de 
pactuação, ficou claro que o que se prevê, com a versão 
Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC se limita à 
disponibilidade das informações nos limites de cada unidade 
básica de saúde. [...] 

Não está sendo garantido o repasse dos bancos de dados do 
SISAB à gestão estadual, previsto no artigo 4° da Resolução 
CIT Nº 6, de novembro de 2013. Houve inclusive alteração no 
texto da minuta de Portaria pactuada (sobre transmissão de 
dados) em relação à publicada. [...]. Na prática, o envio das 
informações aos estados está sendo apresentado aos 
municípios pelos apoiadores do Ministério da Saúde como 
opcional. Depende assim não só da disponibilização de 
servidor e conectividade para este fim pela gestão estadual, 
mas também do gestor municipal inserir este direcionamento 
ao servidor estadual, quando for realizada a instalação da 
versão PEC municipal (que fará a transmissão dos dados). 
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Na verdade, a estratégia e-SUS AB, mesmo na versão 2.0, não 
possibilitará a total substituição de sistemas como o Sisprenatal 
e diversos outros. [...]. Muitas das variáveis do Sisprenatal, 
mesmo diversas provenientes da APS, precisariam ser 
alimentadas de forma complementar no Sistema, por não 
estarem contempladas no e-SUS AB. O mesmo ocorreria em 
relação a outros sistemas. 

Ao contrário do que vinha sendo informado pelos 
representantes do DAB / MS em diversas instâncias de 
discussão (reuniões do Subgrupo de Informação e Informática 
da CIT e CTIIS), os aplicativos desenvolvidos para a estratégia 
e-SUS AB e SISAB não atendem aos padrões de 
interoperabilidade pactuados na CIT (Portaria 2073 de agosto 
de 2011). [...] A alternativa apresentada - tecnologia “Apache 
Thrift” (também não prevista no catálogo de padrões de 
Interoperabilidade da Portaria 2073) - não permite 
interoperabilidade, mas integração por meio de mera 
exportação de dados. 

Mesmo se adotada a citada tecnologia, seria fundamental, para 
a transferência das informações provenientes de sistemas 
próprios, a disponibilização pelo Ministério da Saúde de 
dicionário de dados para todas as variáveis a serem 
informadas, conforme também prevê o Art. 5º da Resolução 
CIT nº 6 de novembro de 2013 (“Será disponibilizado às 
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e 
Municípios o dicionário de dados dos sistemas e aplicativos de 
que trata esta Resolução, em data prévia ao início da 
operação, de forma a facilitar que aplicativos e sistemas 
próprios das respectivas unidades federadas sejam integrados 
ao novo produto”). [...], tampouco para substituir a alimentação 
de outros sistemas como Sisprenatal, Sisvan, Hiperdia, SISPNI 
ou Bolsa Família (CONASS, 2014. p. 09;10;11;12). 

A avaliação feita pelo CONASS fala por si mesma, apresentando críticas 

contundentes aos processos de planejamento e de implantação das novas 

ferramentas de informações sobre a SF. Outro ponto que merece destaque é a 

não utilização do principal canal de informações do MS, o TABNET do 

DATASUS. Como foi mostrado no início deste subitem, as poucas informações 

disponíveis só são acessíveis para gestores cadastrados, e através de 

download de imensas planilhas em Excel©, as quais obrigam os interessados a 

desenvolver penosos procedimentos para se analisar as mesmas, tal como foi 

feito nesta Dissertação para se ter uma ideia da situação de um único Estado. 

3.2.3. O desenrolar do processo a partir de 2017  

A situação não se modificou depois da crítica feita pelo CONASS. Em 6 
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de janeiro de 2017, o Ministério publicou a portaria GM/MS nº 97, que 

estabelece novos prazos através de cronograma para o envio da produção da 

AB para o SISAB referente às competências de janeiro a dezembro de 2017 

(BRASIL, 2017). O Sistema, entretanto, continua a apresentar limitações, tais 

como a impossibilidade de edição de dados já digitados e exportados no e-SUS 

AB, além da escassez de dados fornecidos no relatório de exportação, o qual 

não passou, até o momento, por nenhuma modificação significativa. Em 

relação à infraestrutura, tampouco houve qualquer mudança. A maior parte das 

unidades (73%) continua sem acesso à internet banda-larga e (84%) alegam 

ter insuficiência de equipamentos. 

Dessa forma, não há condições para que o SISAB venha a ofertar maior 

quantidade de dados da situação de saúde dos territórios, não oferecendo 

ferramentas necessárias para o processo de monitoramento e processamento 

de dados pelos gestores e, consequentemente, dificultando o processo de 

planejamento e avaliação de ações realizadas na AB. Os relatórios 

disponibilizados ao restrito público de gestores são bastante simples, contendo 

apenas dados quantitativos que permitem verificar se as equipes enviaram 

dados de produção ao SISAB. Apesar do surgimento constante de novas 

versões do Sistema, até hoje os relatórios só informam sobre os oito 

indicadores de saúde da AB pactuados para o 3º ciclo do PMAQ-AB, 

mencionados acima, com dados relativos a uma pequena parte das equipes 

cadastradas e só disponíveis até o final do ano de 2016. 

O relatório de exportação disponível como já foi falado anteriormente, 

permite apenas verificar se as equipes enviaram dados de produção ao SISAB, 

apresentando dados simples, como pode ser verificado na tabela 2 a seguir. 

Tabela 2: Relatório de exportação SISAB 

Relatório de Envio por Equipe 

Estabelecimento 
Desc. Tipo de 
Unidade Equipe (INE) 

Tipo 
Equipe 

Desc. Tipo de 
Equipe MAI/2017 

2777088 

CENTRO DE 
SAUDE/UNIDADE 
BASICA 0000234699 02 

ESFSB_M1 - ESF 
COM SAUDE 
BUCAL - M I Sim 

2777088 

CENTRO DE 
SAUDE/UNIDADE 
BASICA 0001533827 45 

NASF3 - 
NUCLEO DE 
APOIO A Sim 
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SAUDE DA 
FAMILIA-NASF 
MODALIDADE 3 

6407455 

CENTRO DE 
SAUDE/UNIDADE 
BASICA 0000234702 02 

ESFSB_M1 - ESF 
COM SAUDE 
BUCAL - M I Sim 

Fonte: SISAB, 2017. 

3.3. Mapeamento das áreas e microáreas da Saúde da Família 

em Caiana 

Nas últimas décadas, o crescimento rápido populacional nos centros 

urbanos, aliado aos avanços tecnológicos e às mudanças estruturais globais, 

resultou em novas formas de produção e ocupação territorial (MULLER ET AL, 

2010). 

Surgindo assim, a necessidade da reorganização do território no âmbito 

da saúde da família, considerando uma base populacional definida, 

características geográficas, populacionais, sociais, econômicas, culturais e 

epidemiológicas, estabelecendo o espaço de ação de uma equipe de saúde, 

denominado de microárea (MULLER ET AL, 2010). 

Para o conhecimento detalhado das condições de saúde de uma 

determinada população é necessário a utilização de mapas, pois permitem 

observar a distribuição espacial de situações de risco e dos problemas de 

saúde, com dados demográficos, sócio-econômicos e ambientais, promovendo 

a integração das informações de diversos bancos de dados. (BARCELLOS; 

SANTOS 1997) 

O trabalho de mapeamento das áreas e microáreas foi realizado pela 

própria pesquisadora, permitindo o reconhecimento de todo o território, 

contando com a participação dos ACS de cada microárea, para definição dos 

limites entre as áreas em uma ou mais comunidades. O fato de ser funcionária 

lotada na ESF progressista no momento da pesquisa facilitou o 

reconhecimento do território. 

Dessa forma desenhamos os limites das áreas através dos polígonos 

utilizando o Google Earth©. Esse procedimento foi sempre utilizado para 
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definição das áreas na expansão territorial de cada unidade de saúde.  

Com o Google Earth©, através das imagens de satélite, identificamos a 

região onde se inicia o processo de delineamento das áreas e microáreas. 

Abaixo apresentamos a ferramenta utilizada para os desenhos realizados. 

Figura 20: Barra de ferramentas do Google Earth© 

 

Fonte: Software Google Earth® 

Essa barra de ferramentas do Google Earth® possui o ícone adicionar 

polígono. Nesse caso, considera-se um polígono, o desenho de uma área ou 

microárea. Ao solicitarmos essa operação, abre-se uma tela com as 

informações para que se dê nome do novo polígono. É nessa etapa que 

podemos nomear áreas e microáreas, permitindo as seguintes opções: 

 Descrição: oferece a possibilidade de colocar todos os atributos 

que a microárea possui. 

 Estilo/cor: seleciona cor, largura e opacidade das linhas do 

polígono e, cor e opacidade da área do polígono.  

 Visualizar: Longitude, latitude, alcance, título e inclinação; data e 

hora. 

Ao iniciarmos o trabalho de marcação dos limites das microáreas, 

apresentamos a localidade de cada unidade, possibilitando aos ACS, a 

visualização com mais facilidade de localização das suas áreas em uma 

imagem espacial.  

Levamos em média de 20 dias, para concluir a definição das áreas, 

observamos que a maioria dos ACS apresentou facilidades em reconhecer as 

suas microáreas, no Google Earth®. 

Porém, os desenhos gerados nos mapas dos limites das microáreas dos 

ACS, nos apontou para uma realidade, que as marcações apontadas pelos 

ACS demonstraram várias falhas entre esses limites, evidenciando a 

necessidade de revisão do processo de trabalho das equipes, quanto à 

territorialização. 
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O mapeamento das áreas definido pelos ACS revelou vários problemas 

(ilustrados nas figuras 21 e 22 a seguir), uma vez que encontramos microáreas 

cortando microáreas, dupla cobertura, áreas com território sem cobertura, 

exclusão de equipamentos sociais tais como praças, campos de futebol, 

escolas, espaços que não haviam residências entre outros. 

Ao identificar os problemas, tornou-se necessária oferecer uma 

capacitação sobre o processo de territorialização, com os ACS, no intuito de 

reformularmos os conceitos sobre o território e a visão da vigilância em saúde, 

pois percebemos que, para os ACS o alvo de intervenção era somente onde 

havia residências e famílias. 

Embora esse não fosse o objetivo principal do trabalho, tornou-se 

primordial, apresentar esses problemas para os ACS, pois muitas situações de 

riscos e vulnerabilidades não foram mapeadas, portanto não se constituíam 

num diagnostico situacional confiável.  

 

Figura 21: Primeiras imagens elaboradas com os ACS das microáreas da 

equipe Progresso. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no mapeamento dos ACS, UBS – Progresso 

obtida do Google Earth© em fevereiro 2017. 
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Figura 22: Primeiras imagens elaboradas com os ACS das microáreas da 

equipe Progressista. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no mapeamento dos ACS, UBS – Progressista 

obtida do Google Earth© em fevereiro 2017. 

Ficou claro, nessa etapa de elaboração dos limites das microáreas, que 

muitos membros da equipe não se utilizam dos dados gerados pelo ACS, ou 

seja, áreas prioritárias para as ações da ESF, como base para organização e 

definição de suas intervenções sócio-ambientais, econômicas e culturais, que 

delimitam desigualdades territoriais. Além disso, em algumas situações, 

verificamos que nem o ACS tinha domínio sobre o número de pessoas e 

famílias e nem da situação das famílias no território sob sua responsabilidade. 

Ao finalizar o mapeamento das delimitações da área e microáreas do 

território do município de Caiana-MG, concluí o primeiro objetivo específico 

dessa Dissertação (ver página 48), pois esse trabalho deu- a oportunidade de 

apoiar os ACS e suas equipes para a correção dos limites das áreas sob sua 

responsabilidade, permitindo também a redistribuição de famílias para que não 

houvesse ACS com disparidade no número de famílias cadastradas e 

acompanhadas. 
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3.4. Utilização dos setores censitários para a territorialização 

das ESF 

Tornou-se necessário corrigir as distorções reveladas pelo mapeamento 

dos ACS, exigindo um tempo maior para delimitação dessas microáreas. O 

objetivo dessa etapa foi realizar a distribuição adequada do território, levando 

em consideração o acesso, o número máximo de população e famílias 

acompanhadas (um ACS deve ser responsável por no máximo 150 famílias ou 

750 pessoas) e a garantia de cobertura a todas as famílias nos limites das 

áreas previamente definidas. 

A correção dos limites das microáreas proporcionará o desenvolvimento 

do segundo objetivo dessa pesquisa, para tanto foi necessário realizar a 

análise dos setores censitários relacionados aos territórios das duas ESF 

estudadas no município de Caiana-MG. Todos os 13 setores censitários que 

compõem a o território do município acompanham os limites dos bairros e 

comunidades. Como definição dos Setores censitários:  

O setor censitário é a unidade territorial de controle cadastral 
da coleta, constituída por áreas contíguas, respeitando-se os 
limites da divisão político-administrativa, do quadro urbano e 
rural legal e de outras estruturas territoriais de interesse, além 
dos parâmetros de dimensão mais adequados à operação de 
coleta (BASE DE INFORMAÇÕES DO CENSO 
DEMOGRÁFICO: RESULTADOS DO UNIVERSO POR SETOR 
CENSITÁRIO, 2010. p. 08). 

Para o estudo foram mapeados os territórios das duas ESF, baseando 

na malha dos setores censitários disponibilizada pelo IBGE. No total foram 

contabilizados 13 setores censitários para a construção da área de 

abrangência destas ESF. Houve a necessidade de 11 setores sofrerem 

alterações em sua geometria para se adequarem às barreiras geográficas 

neles existentes ou para ajustar sua dimensão territorial a cada área de 

abrangência.  
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Figura 23: Malha dos setores censitários do IBGE 2010, limite do território 

do município de Caiana – MG e a localização das duas ESF 

 

Fonte: Elaboração própria com base na malha de setores censitários do IBGE 2010, 

limite do território do município de Caiana – MG no Google Earth© em Março 2017. 

 

Os setores censitários possibilitaram a correção do mapeamento, pois 

foi possível estabelecer um padrão de abrangência para as unidades de saúde 

da família, permitindo à equipe, conhecer seu território, impedindo que alguma 

área dentro dos limites da unidade não fosse coberta pelas ESF. 

Além disso, com utilização da malha dos setores censitários, 

observamos que os limites de algumas microáreas invadiram outros municípios 

e até mesmos outros Estados, como é o caso dos municípios de Porciúncula - 

RJ e de Dores do Rio Preto – ES. Essas invasões relatadas pelos ACS, nas 

primeiras imagens de delimitações das microáreas, não respeitando os limites 

geográficos, podem ser observadas na figura 24, a seguir. 

 

 

 



85 
 

 

Figura 24: Invasão de microáreas em outros Municípios e Estados. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no mapeamento dos ACS, obtida do Google 

Earth© em fevereiro 2017. 

 

Após reunião com os ACS, sobre a necessidade de redesenhar todo o 

território das unidades de saúde da família, foi observado alguns comentários 

sobre as perdas e ganhos desse território.  Durante o período em que estive 

envolvida com a definição desses limites entre as microáreas, vivenciei a 

preocupação dos ACS em relação à perda de famílias e a consequente perda 

dos vínculos construídos, com a migração desta para outras áreas ou 

microáreas da região. 

Para o redesenho foram analisados os 13 setores censitários, divididos 

entre 2 equipes, em média de seis, por ESF. As variáveis utilizadas foram o 

número de residência particular ocupado e a média de moradores por domicílio 

particular ocupado. 

A forma de cálculo se dá pelo número de residências particulares 
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ocupado das áreas de abrangência das unidades de saúde – 1.576 (como 

demostrado na tabela 2), multiplicado pelo índice de moradores por domicílio 

particular ocupado, que para o ano de 2010, em Caiana, era de 3,2 (como pode 

ser observado na tabela 3) (IBGE, 2010).  

 

Tabela 3 - Número de residências particulares ocupado – Caiana - MG 

Mesorregiões, 
microrregiões, 

municípios, 
distritos e 

situação do 
domicílio 

Domicílios recenseados   

Total 

Particulares        

 Ocupados    Não ocupados    

Total  

Com 
entrevista 
realizada 

(1)  

Sem 
entrevista 
realizada 

(2) 

Total 
Uso 

ocasional 
Vagos   

Caiana   1 915    1 576    1 574     2     338     103     235  

Fonte: IBGE, 2010 

 

 

Tabela 4- Índice de moradores por domicílio particular ocupado – Caiana - 

MG 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados         

Total 

Situação do domicílio 

Urbana Rural 

Cidade ou vila 

Área 
urbana 
isolada 

Área 
rural 

(exceto 
aglome- 

rado) 

Aglomerado 

Área 
urbanizada 

Área não 
urbani- 

zada 

De 
extensão 
urbana 

Povoado Núcleo 

   3,2     2,9     3,6     3,0     3,4  -  -  -  

Fonte: IBGE, 2010 
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Tabela 5 – Setores Censitários e a variável 002 - Domicílios Particulares 

Permanentes  

Código do setor Nome do município V002 

311010305000001 CAIANA 369 

311010305000002 CAIANA 404 

311010305000003 CAIANA 229 

311010305000004 CAIANA 109 

311010305000005 CAIANA 163 

311010305000006 CAIANA 273 

311010305000007 CAIANA 105 

311010305000008 CAIANA 8 

311010305000009 CAIANA 45 

311010305000010 CAIANA 26 

311010305000011 CAIANA 110 

311010305000012 CAIANA 35 

311010305000013 CAIANA 36 

Total de residências: 
 

1912 

Fonte: IBGE, 2010 

Em relação ao redesenho, alguns setores apresentavam sua geometria 

muito irregulares, ocupando grandes extensões do território, por esse motivo 

tiveram que serem alterados, para se adequarem ao território e às barreiras 

geográficas, totalizando treze setores. Os setores 311010305000001; 

311010305000002; 311010305000005; 311010305000007; 311010305000008, 

311010305000009 e 311010305000013, divididos para ESF – Progresso. Já os 

setores 311010305000003; 311010305000004; 311010305000006; 

311010305000010; 311010305000011 e 311010305000012 foram divididos 

com a ESF – Progressista.  

Dessa forma, para este estudo, houve necessidade de adequação de 11 

setores censitários, os quais serão descritos a seguir para cada ESF. 

Na ESF – Progresso, os setores censitários alterados utilizados pelo 

IBGE: 311010305000001; 311010305000002; 311010305000007; 

311010305000008; 311010305000009 e 311010305000013. As adaptações 

foram necessárias a fim de estabelecer o limite da área de abrangência da 

unidade e de compor a geometria do desenho. Para essa unidade, o setor 

311010305000005 não precisou ser modificado, pois apresentava os critérios 

para delimitações. 
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O procedimento para divisão dos setores censitários ocorreu da seguinte 

forma: o 311010305000001; 311010305000002; 311010305000007; 

311010305000008; 311010305000013 ficaram divididos entre 5 microáreas. 

Para a definição da microárea 01, foi utilizado cerca de 20% do setor 001, 35% 

do setor 002 e 3% do setor 009. Já para a microárea 02,  foi utilizado o setor 

005, que não precisou sofrer alterações. Microárea 03 ficou com 86% do setor 

007. Para microárea 04 ficaram divididos os setores 001 e 008, 

respectivamente 60% e 100%. Na microárea 05 foram divididos os setores 002 

(45%), 007(14%) e 009(4%). Microárea 06 utilizamos os setores 001 com 20%, 

002 com 20%, 009 com 91% e 013 com 100%. 

Figura 25: Redesenho da área de abrangência da Unidade Progresso e 

respectivos setores censitários após alterações. 

 

Fonte: Elaboração própria do redesenho das microáreas baseados nos setores 

censitários no programa Google Earth© 

Em relação à ESF – Progressista, vários setores censitários também 

tiveram que ser alterados para estabelecer o limite da área de abrangência da 

unidade e compor a geometria do desenho. Os setores censitários alterados 

utilizados pelo IBGE: 311010305000003; 311010305000004; 

311010305000006; 311010305000010; 311010305000011 e 

311010305000012.  O procedimento para divisão dos setores censitários 
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ocorreu da seguinte forma: O setor 006 ficou dividido para as microáreas 07 e 

09, com 55% e 45% respectivamente. Na microárea 08, utilizamos o setor 003 

(55%) e o restante ficou na microárea 11 (45%), para finalizar essa microárea 

também foi utilizado o setor 010 (100%).  Já a microárea 10 utilizamos 100% 

dos setores 004 e 012 e finalmente para a microárea 12 o setor 011 não 

precisou ser alterado utilizando 100%.  

O produto dessas ações compreende o redesenho dos polígonos, onde 

criamos uma pasta para cada polígono, dando o nome do ACS e número de 

cada microárea. 

 

Figura 26: Redesenho da área de abrangência da Unidade Progressista e 

respectivos setores censitários após alterações. 

 

Fonte: Elaboração própria do redesenho das microáreas baseados nos setores 

censitários no programa Google Earth© 

Outra etapa desse estudo em relação ao redesenho, foi processo de 

confecção do Mapa temático, utilizando o software livre QGIS versão 2.18. 

No programa foi carregado o arquivo das 12 microáreas do Município de  

Caiana  (compatibilizado com os setores censitários), sobreposto ao mapa 

Open  Street. 

            O mapa temático apresentado na figura 27 abaixo, é relativo ao total 
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de  domicílios de cada microárea, como pode ser verificada na  

legenda que apresenta os números de domicílios das microáreas   

classificadas em intervalos equivalentes. 

 

Figura 27:  Mapa temático com total de domicílios de cada microárea. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da cartografia digital baseada nos setores 

censitários do IBGE no QGIS©. 

Cabe ressaltar que os mapas temáticos, quando alimentados pela base 

de informações constituída e desenvolvidos com o software QGIS®, podem 

auxiliar os gestores e as equipes de saúde na gestão dos dados territoriais e no 

planejamento de ações de saúde, permitindo atualizações constantes dos 

dados, proporcionando a manipulação e análise das informações geradas 

(MULLER ET AL, 2010). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresento as considerações finais relacionadas aos 

objetivos da pesquisa, tomando por base a criação de uma cartografia digital, 

que possibilitou a visualização espacial de área e microáreas e que permitiu às 

ESF o conhecimento do seu território e a construção de mapa temático a partir 

do software QGIS©.  

Gerando dessa forma um método barato, eficiente e participativo para a 

geração da cartografia digital do território das ESF, com a utilização do Google 

Earth© para marcação dos limites das áreas e microáreas, com base em 

informações prestadas pelos ACS. 

Ao realizarmos a delimitação da área e microáreas, descobrimos que os 

ACS ao elaborarem seus mapas não levavam em consideração o conceito de 

territorialização. Tal situação foi evidenciada ao depararmo-nos com os 

primeiros polígonos definidos nos mapas pelos ACS que revelaram uma série 

de situações, tais como:  

 Áreas e/ou microáreas não contíguas;  

 Microáreas cortando microáreas; 

 Territórios delimitados de forma frágil com apenas um ou dois 

domicílios ligando uma microárea a outra; 

 Exclusão de equipamentos sociais, falta de entendimento da 

equipe de que o seu território de abrangência, não é composto 

somente de domicílios e famílias, mas também dos equipamentos 

públicos, comércio, entidades religiosas e sociais, praças, ruas, 

entre outros. 

A partir desse momento, surgiu o primeiro desafio: redesenhar todo o 

território das ESF do município de Caiana –MG. Para tanto, foi oferecida uma 

capacitação sobre o conceito de territorialização para os ACS, visando o 

entendimento desses profissionais no redesenho de suas microáreas.  

Utilizamos a malha dos setores censitários para o redesenho da área e 

microáreas, permitindo estabelecer uma ferramenta para o mapeamento e um 



92 
 

 

parâmetro populacional a ser utilizado pelas ESF, servindo como um guia a ser 

seguido. É importante dizer que a utilização da malha dos setores censitários 

pelos municípios do nosso país permitirá a padronização do processo de 

trabalho no cadastro das famílias e na delimitação das áreas de abrangência 

das equipes de saúde. Vale ressaltar que a malha dos setores censitários 

abrange todo o território nacional o que asseguraria que não houvesse vazios 

nas áreas cobertas pela ESF.  

Além disso, sua utilização tem como vantagem dar às equipes um 

conhecimento prévio do seu território, permitindo principalmente que os 

profissionais ACS e os ACE (agente de combate a endemias) têm a 

possibilidade de penetração em todas as camadas do território, o que torna 

viável o mapeamento de áreas carentes e de difícil acesso, subsidiando o 

planejamento de ações específicas em saúde de acordo com as características 

encontradas para cada população. 

Outra vantagem para o mapeamento do território baseado nos setores é 

o conhecimento da evolução da população e demais indicadores fornecidos 

pelo Censo Demográfico do IBGE, pois a malha de setores censitários é 

essencialmente a mesma, com pequenos ajustes a cada Censo, de forma que 

estes sirvam de base para a territorialização e o planejamento das políticas 

sociais no nível local. 

Em relação ao geoprocessamento dos indicadores de saúde do PMAQ-

AB, optei com meu orientador desenvolver essa pesquisa para garantir a 

continuidade na utilização do aplicativo SIG-SF, para tanto, era preciso a sua 

adaptação à nova plataforma do MS, à base de dados do SISAB e-SUS AB. 

No início dessa pesquisa, foram realizados contatos através de e-mail 

com o DAB/MS e o Núcleo de Tecnologia da Informação do Departamento de 

Atenção Básica do MS (MS/SAS/DAB/NTI), na tentativa de conseguir o acesso 

à estrutura do banco de dados do SISAB. Sem sucesso nas solicitações, 

posteriormente recorremos ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 

ao Cidadão (e-SIC), novamente obtivemos as mesmas respostas anteriores, 

que não seria possível a disponibilidade dos dados necessários (documento 

segue em anexo A). 
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No entanto, ao decorrer dessa pesquisa e até a conclusão, o DAB/MS 

não tornou público o acesso à nova estrutura dos dados, o que impediu a 

adaptação do aplicativo SIG-SF para a nova plataforma do Ministério, diante 

desse fato e das tentativas sem sucesso para acesso a estrutura dos dados, 

não foi possível desenvolver o terceiro objetivo - adaptação à nova plataforma 

do MS, com base no georreferenciamento dos indicadores do PMAQ-AB. 

É importante ressaltar que após a disponibilidade do acesso à estrutura 

dos dados do SISAB, pretendemos adaptar à nova plataforma do MS, que 

permitirá testar na prática e em campo a adaptação do aplicativo SIG-SF. 

Em relação ao novo sistema SISAB, não é tão simples a sua 

implantação, levando em consideração a diversidade de realidades 

econômicas, a extensão territorial e populacional do Brasil. É necessário fazer 

um planejamento e levantamento de custo, que envolvem a reprodução dos 

formulários, treinamento dos profissionais, digitação, equipamentos e recursos 

humanos para manutenção do sistema e dos dados cadastrais. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para a compreensão do 

uso desse novo sistema, seu processo de implantação e conhecimento por 

parte dos gestores e profissionais, bem como seja capaz de gerar reflexões a 

respeito das mudanças, e, assim, garantir uma assistência de qualidade e 

prestação de serviços adequados à comunidade em geral. 

A substituição do SIAB pelo e-SUS AB foi sem dúvida uma evolução da 

saúde pública, de forma a aproximar a gestão e os usuários. No entanto, ainda 

existem limitações para um bom funcionamento do sistema para que o mesmo 

consiga funcionar com agilidade. É esperado que, nas próximas atualizações 

do e-SUS AB, essas limitações possam ser resolvidas, melhorando seu 

processo de utilização. 

Outro ponto importante desse estudo é em relação à exposição dos 

problemas encontrados como a falta da transição dos dados do SIAB para o 

SISAB e as dificuldades da implantação do e-SUS AB, uma vez que a temática 

se faz pouco presente na literatura, já que diz respeito a um sistema de 

informação recente. 

Finalmente, enfatizamos a importância desse estudo como contribuição 
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para a gestão local e o para as ESF, facilitando a análise e empoderamento do 

território através da visualização de áreas e microáreas via satélite, permitindo 

a geração da cartografia digital e mapa temático que permitem com muita 

facilidade identificar as necessidades de intervenção das equipes quanto ao 

processo de territorialização e o diagnóstico da situação de saúde. 
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APÊNDICE 1.  

Tabela 6 - % dos indicadores PMAQ-AB disponíveis por região de saúde 

do Estado de Minas Gerais – Dez./ 2016 

Região de Saúde/Município População 

estimada

Nº de 

Equipes
Result.

Ind.    

1.1

Result.

Ind.    

1.2

Result.

Ind.  1.3

Result.

Ind.  1.6

Result.

Ind.  3.1

Result.

Ind.  3.2

Result.

Ind.  4.1

Result.

Ind.  4.2

31001 Águas Formosas 60.413 17 0 10 10 0 5 5 12 6
31002 Além Paraíba 58.068 14 0 7 8 0 3 2 10 4
31003 Alfenas Machado 323.410 65 32 49 47 9 32 14 58 27
31004 Almenara 183.721 68 4 39 23 3 14 15 48 24
31005 Araçuaí 91.333 34 1 16 9 0 3 4 25 7
31006 Araxá 184.274 33 1 20 24 1 10 10 28 10
31007 Barbacena 238.606 62 8 41 40 3 18 13 54 23
31008 B.Horizonte/N.Lima/Caeté 3.395.495 719 74 557 668 34 557 267 664 281
31009 Betim 699.742 161 3 100 70 0 39 12 123 32
31010 Bom Despacho 107.220 34 5 27 26 3 15 20 34 25
31011 Brasília MG/S.Francisco 248.244 96 0 64 66 0 30 14 84 33
31012 Carangola 129.772 40 8 28 26 9 15 15 33 27
31013 Caratinga 203.438 60 4 38 32 0 19 16 49 25
31014 Cons.Lafaiete/Congonhas 309.087 84 6 50 50 3 38 11 60 18
31015 Contagem 859.999 145 6 111 76 5 58 8 134 17
31016 Coração de Jesus 48.497 19 0 12 13 0 5 7 17 9
31017 Cel.Fabriciano/Timóteo 231.252 40 1 22 18 1 3 3 21 3
31018 Curvelo 185.454 51 4 37 35 1 21 14 45 19
31019 Diamantina 173.228 62 9 44 44 4 25 17 55 25
31020 Divinópolis/S.Antº.Monte 469.432 95 13 46 39 12 24 20 88 32
31021 Formiga 132.697 40 12 31 37 5 23 13 37 23
31022 Francisco Sá 74.789 28 0 18 17 0 9 4 25 16
31023 Frutal Iturama 176.622 31 1 21 19 0 14 13 26 16
31024 Governador Valadares 432.212 118 2 95 91 1 59 34 99 50
31025 Guanhães 117.405 32 4 29 21 2 17 13 31 14
31026 Guaxupé 162.449 30 22 27 6 7 17 5 30 8
31027 Ipatinga 403.913 89 0 51 46 0 11 15 78 32
31028 Itabira 234.709 46 7 42 39 5 27 18 44 27
31029 Itajubá 206.238 49 7 35 37 0 25 3 44 3
31030 Itaobim 82.808 29 6 23 16 5 12 8 29 11
31031 Itaúna 122.794 16 3 12 13 0 13 8 15 9
31032 Ituiutaba 195.330 39 9 26 22 5 17 9 34 26
31033 Janaúba Monte Azul 279.750 111 1 77 78 0 36 41 98 53
31034 Januária 116.539 37 0 22 17 0 8 3 29 6
31035 João Monlevade 139.900 47 2 30 36 2 26 8 41 10
31037 J.Fora/L.Duarte/B.Jardim 685.504 128 9 90 89 2 35 9 14 18
31038 Lavras 182.589 34 3 22 25 1 10 10 30 19
31039 Leopoldina Cataguases 183.702 47 0 28 27 0 19 18 37 26
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Tabela 6 - % dos indicadores PMAQ-AB disponíveis por região de saúde 

do Estado de Minas Gerais – Dez./ 2016 (cont.) 

Região de Saúde/Município População 

estimada

Nº de 

Equipes
Result.

Ind.    

1.1

Result.

Ind.    

1.2

Result.

Ind.  1.3

Result.

Ind.  1.6

Result.

Ind.  3.1

Result.

Ind.  3.2

Result.

Ind.  4.1

Result.

Ind.  4.2

31040 Manga 58.663 25 0 18 19 0 5 6 22 9
31041 Manhuaçu 344.482 110 21 62 62 13 36 29 82 39
31042 Mantena 70.941 29 0 11 12 0 5 4 16 7
31043 M.Novas/Turmalin/Capelin 125.417 43 2 19 20 1 13 13 23 15
31044 Montes Claros Bocaiúva 496.905 157 5 117 119 0 77 59 141 69
31045 Muriaé 174.201 59 1 37 27 1 21 18 47 26
31046 Nanuque 70.454 20 15 18 10 2 7 1 19 2
31047 Ouro Preto 184.004 45 12 41 42 5 13 9 45 15
31048 Padre Paraíso 63.052 23 3 8 11 0 4 2 16 3
31049 Pará de Minas 238.959 54 3 50 51 2 39 26 54 29
31050 Passos Piumhi 291.636 73 23 55 47 19 26 18 67 28
31051 Patos de Minas 354.832 104 15 71 73 5 59 23 89 33
31052 Patrocínio Monte Carmelo 194.810 43 4 33 30 1 23 7 40 20
31053 Pedra Azul 54.228 22 0 11 5 0 3 6 15 8
31054 Pirapora 146.816 47 0 30 29 0 21 17 44 25
31055 Poços de Caldas 232.519 43 4 40 38 1 35 5 43 8
31056 Ponte Nova 217.058 75 3 45 41 3 24 29 60 38
31057 Pouso Alegre 540.701 128 45 99 94 12 63 14 118 18
31058 Resplendor 90.934 29 4 20 21 2 16 4 26 11
31059 Salinas Taiobeiras 208.755 84 9 53 46 6 27 28 64 38
31060 S.Maria Suaçuí/S.João Ev 103.901 29 0 15 14 0 5 3 17 7
31061 S.Antôn.Amparo/Cpo.Belo 205.455 74 21 72 65 7 49 27 72 38
31062 Santos Dumont 51.854 15 2 8 8 0 10 2 13 2
31063 São João del Rei 240.660 55 4 34 26 0 25 3 52 10
31064 S.João Nepomuceno/Bicas 73.186 22 0 7 9 0 5 3 16 5
31065 São Lourenço 264.172 83 15 55 66 11 36 29 76 45
31066 São Sebastião do Paraíso 126.452 38 9 35 30 5 24 15 37 20
31067 Sete Lagoas 443.100 112 7 83 80 4 50 19 95 28
31068 T.Otoni/Malacac/Itambac. 329.578 91 2 41 58 1 24 10 74 15
31069 Três Corações 132.547 30 4 15 15 4 9 9 24 13
31070 Três Pontas 126.362 23 8 13 13 3 10 5 19 8
31071 Ubá 313.515 82 10 57 55 9 42 27 75 35
31072 Uberaba 407.875 73 3 41 42 2 21 28 52 33
31073 Uberlândia Araguari 891.849 127 45 112 106 16 75 35 126 47
31074 Unaí 271.380 57 1 37 34 0 22 8 45 11
31075 Varginha 198.539 31 7 24 23 1 15 3 29 5
31076 Vespasiano 315.160 70 2 57 52 0 40 18 58 21
31077 Viçosa 138.211 36 10 28 27 4 17 14 33 16
Total 20.997.560 5.111 586 3.569 3.480 263 2.308 1.295 4.327 1.814
% de resultados por indicador por número de equipes 11,5 69,8 68,1 5,1 45,2 25,3 84,7 35,5

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SISAB 
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ANEXO A 

ANEXO A-1 – Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC) 

Dados do Pedido 

 

Protocolo 25820003513201704 

Solicitante ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA 

Data de Abertura 07/07/2017 19:45 

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde 

Orgão Vinculado Destinatário  

Prazo de Atendimento 31/07/2017 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC) 

Forma de Recebimento da 
Resposta 

Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo  Acesso à estrutura de dados do SISAB.  

Detalhamento Sou mestranda e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a 
nova plataforma do Sisab e geoprocessamento de dados, 
para tanto preciso do acesso à estrutura de dados do SISAB.  

  

Dados da Resposta 

  

Data de Resposta 19/07/2017 13:48 

Tipo de Resposta Acesso Concedido 

Classificação do Tipo de 
Resposta 

 

Resposta solicitada inserida no e-SIC 

Resposta EM RESPOSTA AO SEU PEDIDO, ESTE 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 
SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, VEM RESPONDER 
CONFORME SEGUE.  
 
 
TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO REALIZADA, 
CABE ESCLARECER QUE OS DADOS DO SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO 
BÁSICA (SISAB) ESTÃO DISPONÍVEIS NOS 
RELATÓRIOS DO SISAB PARA OS GESTORES 
MUNICIPAIS E ESTADUAIS. TODOS OS DADOS 
DISPONÍVEIS PODEM SER ACESSADO ATÉ O 
MENOR NÍVEL QUE É A EQUIPE (INE).  O 
PROCESSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
RELATÓRIOS NO ACESSO PÚBLICO ESTÁ EM 
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CONSTRUÇÃO. DESSA FORMA, ESSES DADOS 
DEVEM SER SOLICITADOS DIRETAMENTE AO 
ESTADO OU MUNICÍPIO.  
EM RELAÇÃO AO ACESSO A ESTRUTURA DO 
BANCO DE DADOS DO SISAB, POR POLÍTICA DE 
SEGURANÇA DOS DADOS INDIVIDUALIZADOS, 
NÃO SERÁ POSSÍVEL FORNECER O ACESSO AO 
BANCO DE DADOS.  

 

Responsável pela Resposta Departamento de Atenção à Saúde 

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância: 

Secretário de Atenção à Saúde 

Prazo Limite para Recurso 31/07/2017 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Saúde 

Subcategoria do Pedido Sistema de informação em saúde 

Número de Perguntas 1 

Histórico do Pedido 

   

Data do evento Descrição do evento Responsável 

07/07/2017 19:45 Pedido Registrado para o Órgão MS – Ministério 
da Saúde 

SOLICITANTE 

19/07/2017 13:48 Pedido Respondido MS – Ministério da 
Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


