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RESUMO 

 

O e-SUS é uma estratégia recente do Ministério da Saúde para reestruturar as informações da 

Atenção Primária à Saúde, originariamente recebidas via o Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), através da modernização da sua plataforma tecnológica e informatização das 

unidades básicas de saúde. Este estudo objetivou analisar a implantação do e-SUS no 

município de Salvador - BA, através do olhar dos profissionais responsáveis pelo processo de 

capacitação das equipes de AB, identificar as potencialidades e fragilidades do sistema e 

descrever, através da percepção dos gestores, o papel do e-SUS como novo sistema de 

informação da atenção básica. Foi utilizada uma abordagem qualitativa de natureza 

exploratória, através de entrevistas com os capacitadores do e-SUS do Núcleo de Tecnologia 

da Informação e com os gestores da atenção básica. Os sujeitos desse estudo foram 

entrevistados com base em um roteiro semiestruturado e a análise das entrevistas foi realizada 

através da técnica de análise de conteúdo. Os resultados identificaram que o e-SUS tem 

potencialidades como melhora da qualidade da informação, que pode ser adquirida de forma 

individualizada junto à população adscrita, intercâmbio entre os sistemas, o que reduz a 

necessidade de registrar informações similares em mais de um instrumento e otimiza o 

trabalho dos profissionais. Por outro lado, foi possível observar que o sistema e-SUS ainda 

está em fase de adaptações, necessita de um espaço para informações próprias do município, 

conforme as necessidades vão surgindo. Destaca-se ainda que Salvador hoje está em uso do 

sistema com Coleta de Dados Simplificada, porém, muito almejado pelos profissionais, o 

Prontuário Eletrônico, é ferramenta que o e-SUS poderá oferecer para o município no futuro 

próximo. 

 Descritores: sistema de informação em saúde, atenção básica, saúde da família 

 



ABSTRACT 

 

The e-SUS is a recent strategy, created by Ministry of Health, to restructure the Primary 

Health Care information held by the Primary Care Information System (SIAB), through the 

modernization of the information system and computerization of basic health units. This study 

aimed to analyze the implementation of the e-SUS in the city of Salvador - Bahia, by 

analyzing the professionals responsible for the training process of the Basic Care teams, 

aimed also to identify strengths and weaknesses in the system and describe, by the perception 

of managers, the e-SUS function as a new primary care information system. A qualitative 

approach of exploratory nature was used, through interviews with trainers of the e-SUS and 

managers of primary care. The interview were conducted based on a semi-structured script 

and the analysis was performed by the content analysis technique. The results found that the 

e-SUS has the potential to improve the quality of information, which can be obtained by the 

population, communication between systems, which reduces the need to record similar 

information in more than one instrument and optimizes the work of professionals. On the 

other hand, we observed that the system e-SUS is still undergoing adjustments. Nowadays 

Salvador uses the system with simplified data collection, however, in the near future it is 

expected that the e-SUS can provide electronic health records as a tool to be used in the city. 

Descriptors: health information system, primary care, family health 
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1 INTRODUÇÃO 

 A tecnologia da informação (TI) vem ganhando cada vez mais espaço nas 

organizações, sejam elas privadas ou públicas. Em organizações públicas, percebe-se a 

necessidade cada vez maior de um sistema de informações capaz de dar suporte às suas 

atividades, a fim de agilizar seus processos, diminuir custos e prestar melhores serviços à 

população. 

 Os diversos programas implantados pelo Ministério da Saúde (MS), em todo o país, 

são exemplos de que as organizações atuantes são fontes de dados e de informações que 

podem nortear o futuro da saúde pública brasileira. Assim, é necessário um sistema de 

informações que colete os dados junto ao usuário, processando-os e transformando-os em 

informações para o Ministério da Saúde. Por outro lado, é necessário também um sistema de 

informações capaz de auxiliar as operações realizadas pelos prestadores de serviço em saúde 

(ITAMOTO, 2005). 

 Os sistemas de informação proporcionam as condições para que se realizem a coleta 

de dados, o processamento, o armazenamento, a consolidação, a análise, a transmissão e 

difusão de dados e informações. Segundo Moraes (2005), a informação contribui para ampliar 

a capacidade de argumentação dos cidadãos na defesa de seus interesses nos fóruns 

definidores da Política de Saúde, tornando-se um espaço estratégico na luta emancipatória, 

porém ao se analisar a situação da informação e informática em saúde, verifica-se que ainda 

existe no Brasil um longo caminho a se percorrer.  

 A informação é um instrumento essencial para a tomada de decisões. Nesta 

perspectiva, representa imprescindível ferramenta, por constituir fator desencadeador do 

processo informação-decisão-ação, tríade que sintetiza a dinâmica de suas atividades que 

devem ser iniciadas a partir da informação (BRASIL, 2007b). 

 Inúmeras pesquisas foram feitas com o intuito de identificar as dificuldades na 

utilização dos sistemas de informatização em saúde; grande parte dos trabalhos tem mostrado 

que essas dificuldades estão relacionadas com a própria execução do software, por ser lento e 

por ficar travando. Outros fatores obstaculizadores são siglas e códigos não conhecidos, os 

quais acarretam dificuldades na sua interpretação. A falta de capacitação profissional também 

é outro fator, o qual contribui para atitudes negativas frente à máquina, que são o medo e a 

resistência (OLIVEIRA, 2010).  
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 Para lidar com a resistência dos profissionais de saúde no uso dos sistemas de 

informação, existem sugestões de ações práticas a serem desenvolvidas, são elas: persuadir 

por meio da divulgação dos objetivos do sistema; obter a participação do profissional em 

todas as etapas de inserção do sistema; analisar a cultura organizacional antes de introduzir o 

sistema; adequar o sistema às rotinas de trabalho; reestruturar o relacionamento entre o 

profissional e a tecnologia gerando a percepção de que a tecnologia não interferirá na 

autonomia (CAVALCANTE et al 2009). 

 A falta de conhecimento dos dados é nítida na grande parte dos usuários do sistema, se 

alimentados adequadamente, fornecem banco de dados com indicadores que contribuem para 

o planejamento da saúde pública. Planeja-se a partir de informações concretas, mas se os 

dados estiverem desatualizados, se tem dificuldades em gerar indicadores fidedignos, e a 

informação será precária para um processo decisório. 

 No Brasil ainda existe uma grande dificuldade, tanto para a coleta adequada dos 

dados, como na utilização das informações para a construção de indicadores de saúde. Tal 

fato pode ser reportado a uma série de fatores, dentre os quais pode-se citar a falta de 

treinamento e a rotatividade dos profissionais. Vale destacar que a coleta dos dados e a 

alimentação periódica dos sistemas são fatores essenciais para que os mesmos se tornem mais 

fidedignos, mas, para que isto ocorra, os profissionais envolvidos nesta tarefa devem ser 

conscientizados da importância do seu trabalho (RASIA et al 2012). 

 Para Carvalho (2004), a informação no âmbito da gestão da saúde pode ser 

categorizada como um instrumento de apoio ao processo decisório, possibilitando o 

conhecimento da realidade sócio-sanitária, epidemiológica, gerencial, demográfica, 

burocrática e orçamentária, subsidiando as ações de governo e o desenvolvimento das 

políticas públicas em saúde e contribuindo para a qualificação das ações da gestão e do 

controle social. 

 De acordo com a Portaria nº. 1.583, de 19 de Julho de 2012, que trata da execução da 

Lei de Acesso à Informação (LAI),  a informação corresponde a dados que ainda não foram 

ou já se tornaram processados podendo ser utilizado para a construção, produção e 

disseminação do conhecimento, vinculado a qualquer meio e formato de divulgação social. 

 Para Heinzmann (2008), a alimentação correta dos dados e a criação de processos 

ágeis de disseminação das informações são essenciais para intervenções resolutivas em tempo 

real frente às questões de saúde. A diversidade dos problemas, a complexidade das tarefas 
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(promoção, proteção e recuperação da saúde) e o perfil epidemiológico de uma dada 

população exigem ações concretas. 

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

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

da origem e registro de dados relacionados às diversas ações e serviços que fazem parte do 

trabalho das equipes de saúde na atenção básica (SILVA et al, 2008). 

 O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB foi criado em 1998 como 

instrumento gerencial dos sistemas locais em saúde. Caracteriza-se por descrever a realidade 

socioeconômica, a situação de adoecimento e morte da população adscrita, avaliar os serviços 

e ações de saúde e contribuir para o monitoramento da situação de saúde em áreas geográficas 

definidas, ou seja, possui características de função de vigilância epidemiológica em saúde. 

 Trata-se de um sistema de informação territorializado, cujos dados são coletados pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e consolidados por profissionais da equipe de saúde 

da família (ESF). As informações são coletadas em âmbito domiciliar nas áreas cobertas pelo 

Programa Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e 

o fato de a coleta de dados referir-se a populações bem delimitadas geograficamente 

possibilita a construção de indicadores populacionais referentes às áreas de abrangência dos 

programas, os quais podem ser agregados em diversos níveis. 

 O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia recente do Ministério da Saúde 

através do Departamento de Atenção Básica (DAB) para reestruturar as informações da 

Atenção Primária à Saúde (APS), modernizando sua plataforma tecnológica com o objetivo 

de informatizar as unidades básicas de saúde, oferecer ferramentas para ampliar o cuidado e 

melhorar o acompanhamento da gestão (CONASS, 2013). 

 Tem como finalidade reestruturar o SIAB, alinhado com a proposta de reestruturação 

geral dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a 

qualidade da informação é fundamental para o aumento da qualidade do cuidado da 

população.  

 A essa reestruturação deu-se o nome de Estratégia e-SUS AB, que abrange o novo 

Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) em substituição ao SIAB. O 

Sistema e-SUS AB conta com os seguintes sistemas de software: Sistema com Coleta de 

Dados Simplificada (CDS) e Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que 

alimentam e atendem aos diversos cenários de informatização, conectividade e equipes que 
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atuam nas unidades de saúde da Atenção Básica (BRASIL, 2014). 

 A estratégia e-SUS faz referência ao processo de informatização qualificada do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em busca de um SUS eletrônico. Com o uso do sistema e-SUS 

AB, o tempo empregado na coleta, no tratamento, na inclusão e na disponibilização das 

informações diminuirá consideravelmente, pois a coleta de dados estará dentro das atividades 

já desenvolvidas pelos profissionais da Atenção Básica (AB), propiciando uma maior 

incorporação do uso do sistema no cotidiano dos profissionais. Consequentemente, ter-se-á 

informações mais fidedignas e disponíveis de forma fácil e acessível para os profissionais da 

AB, permitindo ampliar a cultura do uso da informação para o planejamento das ações e a 

qualificação do cuidado à saúde da população (BRASIL, 2014). 

 Pretende-se com o e-SUS AB, reduzir a carga de trabalho empenhada na coleta, 

inserção, gestão e uso da informação na APS, permitindo que todas essas etapas estejam 

dentro das atividades já desenvolvidas pelos profissionais, e não como uma atividade em 

separado. 

 Trabalhar com informações é de extrema importância, e tem como objetivo permitir a 

adequada formulação de diagnósticos de saúde e realizar propostas de intervenção. A coleta 

de dados, porém, é uma etapa que apresenta grandes deficiências. A eficácia dos processos – 

coleta, processamento, análise e transmissão da informação – é fundamental para o 

monitoramento e a avaliação do estado de saúde da população e para o planejamento, a 

organização e o pleno funcionamento dos serviços de saúde (NEVES, 2012). 

 É importante também para a tomada de decisões, desde que tenhamos informações de 

qualidade, é com ela que se pode chegar o mais próximo possível da realidade, traçar seu 

perfil, detectar problemas e agir em prol da solução. Um sistema de informação que funciona 

adequadamente, minimiza as diferenças encontradas na geração das informações e consegue 

analisar a situação de saúde em nível local (GUIMARÃES, 2004). 

 A Política Nacional de Informação e Informática (PNII), no Brasil definida pelo 

Ministério da saúde, tem como propósito: 

Promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação, 

para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema 

Nacional de Informação em Saúde articulado, que produza informações para os 

cidadãos, a gestão, a prática profissional, a geração de conhecimento e o controle 

social, garantindo ganhos de eficiência e qualidade mensuráveis através da 

ampliação de acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços e, assim, 

contribuindo para a melhoria da situação de saúde da população (BRASIL, 2004). 
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 Os profissionais envolvidos no processo de implantação do e-SUS devem possuir um 

primeiro contato com as ferramentas e os conceitos envolvidos, a partir daí é possível 

começar um processo de capacitação para cada grupo em separado. Assim, este trabalho se 

justifica pela importância que é o profissional que capacita estar atento às necessidades de 

quem é capacitado, observando as potencialidades e fragilidades do processo para utilização 

desse novo sistema e estarem atentos para realizá-lo de forma adequada. A implementação 

desse novo Sistema requer muito cuidado, pois um sistema alimentado inadequadamente pode 

levar a custos desnecessários e erros na informação a ser gerada e consequentes equívocos na 

formação de políticas públicas. 

 Sendo enfermeira e sanitarista, e trabalhando na saúde da família por 11 anos, tenho a 

oportunidade de vivenciar as várias formas de se informar um dado. Ao preenchermos fichas 

e enviá-las ao nível Central, nos falta o retorno, o que aquele dado poderia nos propiciar a fim 

de planejarmos as ações no nosso território. Atuando também como docente do curso de 

enfermagem da Universidade Estácio, no qual acompanho meus alunos no estágio em saúde 

da família, tenho ensinado a importância de informarmos dados fidedignos e observo também 

como um sistema online tem sido mais rápido no aprendizado dos mesmos.  

 O fato do e-SUS ser um sistema novo, que ainda está sendo implementado no Brasil 

como um todo, gera a necessidade de treinamento dos profissionais que irão trabalhar com um 

sistema online. Por se tratar de um tema que tem pouquíssimos estudos, pouco explorado e 

com recente implantação no município de Salvador, toda a pesquisa foi realizada de forma a 

contribuir para uma reflexão sobre o tema, para o desenvolvimento de novas pesquisas e para 

o apoio aos profissionais que atuam na ponta. Este trabalho permitiu a possibilidade de um 

reconhecimento precoce das dificuldades e fragilidades, para apoio ao aprimoramento das 

capacitações dos profissionais da AB no seu manuseio. 

 Nosso estudo propôs-se a analisar a implementação do e-SUS no município de Salvador 

- BA, através do olhar dos profissionais responsáveis pelo processo de capacitação das 

equipes de AB. Nossos objetivos específicos são: identificar as potencialidades e fragilidades 

para implementação do e-SUS, sob esse mesmo olhar, e descrever, através da percepção dos 

gestores, o papel do e-SUS como novo sistema de informação da atenção básica. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Quais são as potencialidades e fragilidades do e-SUS, enquanto sistema de informação, 

percebidas pelos profissionais que estão capacitando as equipes de AB no município de 

Salvador-BA? 

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

 Analisar a implementação do e-SUS através do olhar dos profissionais responsáveis 

pelo processo de capacitação das equipes de AB no município de Salvador-BA.  

3.2 ESPECÍFICOS 

 a) Identificar as potencialidades e fragilidades para implementação do e-SUS, sob o 

olhar dos profissionais responsáveis pela capacitação das equipes de AB no município de 

Salvador-BA. 

 b) Descrever, através da percepção dos Coordenadores de saúde e do TI responsável, o 

papel do e-SUS como novo sistema de informação da atenção básica.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

4.1.1 O que é informação 

 No setor saúde, a informação deve ser entendida como um redutor de incertezas, um 

instrumento para detectar focos prioritários; com ela, avalia-se a necessidade, levando a um 

planejamento responsável e a execução de ações de que condicionem a realidade às 

transformações necessárias. 

 É o instrumento essencial para a tomada de decisões, ferramenta imprescindível à 

Vigilância em Saúde, por ser fator desencadeador do processo informação-decisão-ação. O 

seu uso deve ser fortalecido como ferramenta estratégica, favorecendo à tomada de decisões 

(BRASIL, 2007a). 

 Ao ampliar o uso da informação no cotidiano do processo decisório da saúde, 

abrangendo o controle social, a gestão e os processos de trabalho em saúde, será mais fácil 

enfrentar a desigualdade de acesso de usuários e trabalhadores do SUS aos benefícios dos 

avanços tecnológicos (BRASIL, 2004). 

 A informação é apontada por Moraes (1994) como uma descrição mais completa do 

real associada a um referencial explicativo sistemático. Pode-se dizer que é a representação de 

fatos da realidade com base em determinada visão de mundo mediante regras de simbologia. 

É, portanto, a “ponte” entre fatos da realidade ou as ideias de algumas pessoas e as ideias ou 

conhecimento de outras. 

 Segundo Neves (2012), a má qualidade da informação é observada e ocorre devido a 

diversos fatores, como, por exemplo: preenchimento de múltiplos formulários, falta de 

capacitação de vários profissionais de saúde, superposição de informações nos diversos 

sistemas existentes e resistência de alguns profissionais ao uso de computadores. 

 Assim, os sistemas de informação surgem com a responsabilidade de converter para a 

forma eletrônica os diferentes tipos de conhecimentos codificados, oferecendo a possibilidade 

de dependência mínima de papéis e, assim, de redução dos custos associados. Uma vez 

digitalizadas, essas informações adquirem a vantagem digital, qual seja, uma tradução 

universal que poupa recursos, fácil de armazenar, transportar, copiar, medir e manipular 

(CAVALCANTE et al, 2011). 
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4.1.2 O que são os SIS e seu histórico 

 De acordo com Ferreira (2001), Sistema de Informação em Saúde (SIS) é um conjunto 

de componentes que atuam de forma integrada, através de mecanismos de coleta, 

processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para implementar 

processos de decisões nos Sistemas de Saúde, cujo propósito é selecionar dados pertinentes e 

transformá-los em informações para aqueles que planejam, financiam, proveem e avaliam os 

serviços de saúde. É o conjunto de ferramentas que possibilitam o manuseio dos dados 

gerados pelas atividades, e capazes de transformá-los em informações.  

 Historicamente, a produção das informações em saúde no Brasil deu-se de forma 

centralizada, sendo que no início dos anos de 1960 essa centralização foi tomada como 

estratégia nacional para a padronização e melhoria da qualidade das estatísticas disponíveis no 

país, bem como a existência de poucos recursos humanos disponíveis para a gestão e 

produção das informações foi identificada como um problema (ALMEIDA, 1998).  

 A década de 1970 representou um marco na história das estatísticas de saúde no país. 

Dois momentos devem ser realçados quanto a esse período. O primeiro, em 1973, quando a 

Lei Federal nº 6.015 regulamentou o registro civil no país e atribuiu ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pelas estatísticas do registro civil. 

Anualmente, as estatísticas de nascimentos e óbitos registrados no país são publicadas pelo 

IBGE. O segundo momento, o ano de 1975, é demarcado pela realização da primeira Reunião 

Nacional sobre Sistemas de Informação de Saúde (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE, 1975). Alguns dos principais sistemas de informações de saúde de abrangência 

nacional foram criados entre meados da década de 1970 e princípios dos anos 80.  

 Durante a 11ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 2000, novamente foram 

abordados temas como a comunicação, a educação e a informação enquanto componentes 

essenciais para alcançar a equidade, a qualidade, a humanização dos serviços de saúde e o 

fortalecimento do controle social no âmbito do SUS (BRASIL, 2004).  

 Em dezembro de 2003, a 12ª Conferência Nacional de Saúde deliberou a favor da 

elaboração e implementação de políticas articuladas de informação, comunicação, educação 

permanente e popular em saúde, para os níveis Federal, Estadual e Municipal, dando 

continuidade às deliberações das Conferências anteriores, apontando a necessidade da criação 

de uma Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (BRASIL, 2004a). 
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 Tornou-se fundamental, que o Ministério da Saúde construísse, através de um 

processo participativo, uma Política de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) no qual 

conduza o processo de informatização do trabalho de saúde, tanto nos cuidados individuais 

quanto nas ações de saúde coletiva, de forma a obter os ganhos de eficiência e qualidade 

permitidos pela tecnologia, gerando automaticamente os registros eletrônicos em que serão 

baseados os sistemas de informação no âmbito nacional, resultando, pois, em informação de 

maior confiabilidade para gestão, geração de conhecimento e controle social (BRASIL, 2004).   

 A PNIIS tem como propósito a promoção do uso inovador, criativo e transformador da 

tecnologia da informação, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde 

articulado, que garanta ganhos de eficiência e qualidade mensuráveis, através da ampliação de 

acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços, e, assim, contribuindo para a 

melhoria da situação da saúde da população. 

 Os SIS tiveram um crescimento acelerado nos últimos anos, especialmente com a 

implantação do SUS. Para uma maior avaliação das ações e serviços de saúde executados em 

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

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

SUS (DATASUS). 

 Ao DATASUS é atribuída a responsabilidade de coletar, processar e disseminar 

informações sobre saúde. O DATASUS mantém em seu site um “Caderno de Informações de 

Saúde”, com diversos tipos de dados – demográficos, epidemiológicos, financeiros – sobre 

cada estado e município do Brasil (BRASIL, 2011). 

 Um SIS deve ser organizado enquanto um instrumento de apoio à gestão de um 

Sistema de Saúde. Essencialmente, podemos dizer que a organização de um SIS deve ser 

realizada através de um processo de planejamento estratégico que garanta a participação 

efetiva dos usuários das informações nos diferentes momentos desse processo.  

 Segundo documento do Ministério da Saúde, aprovado pela Portaria Ministerial nº3 de 

04/01/96 e publicado na D.O.U. de 08/01/96:  

É essencial conceber o SIS como um instrumento para o processo de tomada de 

decisões, seja na dimensão técnica, seja na dimensão de políticas a serem 

formuladas e implementadas; o sistema deve ser concebido, pois, na qualificação de 

suas ações, como produtor de conhecimentos e como descritor de uma realidade, um 

SIS deve assegurar a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos 

resultados das ações de saúde executadas, fornecendo elementos para, 

continuamente, adequar essas ações aos objetivos do SUS. 
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4.1.3 Para que servem os SIS 

 Segundo Ferla et al (2012), os SIS foram criados com o objetivo de captar dados mais 

próximos da realidade, da situação de saúde da população, contribuindo em grande parte para 

a qualificação do sistema de saúde, especificamente em relação à assistência à saúde e às 

demais atividades realizadas pelos serviços de saúde como: estatísticas vitais, produção de 

serviços, cobertura assistencial e capacidade instalada dos serviços, financiamento público de 

saúde dentre outros. 

 Portanto, é de extrema importância a promoção de ações para o aprimoramento dos 

sistemas, como: a consolidação de dados no nível da unidade e do município; a flexibilização 

do sistema de modo a permitir que os municípios incorporem módulos específicos segundo 

suas necessidades regionais; o aumento da conectividade e da integração com outros sistemas 

do SUS para evitar a superposição de informações nos sistemas e a criação de mecanismos de 

capacitação de profissionais de saúde para uma melhor consciência da importância dos SIS 

como ferramenta de vigilância epidemiológica. 

 Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), os SIS devem atentar para: 

[...] a captação e a disponibilidade de dados e informações nos serviços, a análise 

das informações que geram conhecimentos úteis, a multidisciplinaridade na 

abordagem do conhecimento necessário a ação, a integração aos processos de 

implantação de modelos de atenção a saúde centrada na promoção da qualidade de 

vida e a necessidade de tomada de decisões oportunas. 

 De acordo com Medeiros et al (2005), os SIS têm características próprias que agregam 

milhões de dados e permitem inúmeras possibilidades de uso, sendo que os gestores de 

sistemas de saúde têm demonstrado preocupação crescente em conhecer e apropriarem-se do 

elenco destes recursos, o que possibilita definições mais acertadas na priorização de ações no 

setor saúde. 

 Um dos objetivos básicos do SIS, na concepção do SUS, é possibilitar a análise da 

situação de saúde no nível local, tomando como referencial microrregiões homogêneas e 

considerando, necessariamente, as condições de vida da população, na determinação do 

processo saúde-doença. O nível local tem, então, a responsabilidade não apenas com a 

alimentação dos sistemas de informação em saúde, mas, também. com a sua organização e 

gestão. 

 Segundo Bittar et al (2009), quanto maior a gama de informações disponíveis por uma 
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ferramenta, mais fáceis, completos e seguros se tornam o planejamento e a elaboração de 

estratégias para a educação e a promoção da saúde, visando diminuir as iniquidades. 

 Para Ferreira (1998), as informações são importantes quando podem contribuir para 

um processo de reflexão, avaliação e tomada de decisões sobre o enfrentamento de uma 

determinada situação de saúde, define situação de saúde sendo o conhecimento, a 

interpretação que um ator social produz para agir e transformar a qualidade da vida da 

população de um determinado território. Território este, historicamente produzido e em 

permanente processo de transformação. 

4.1.4 SIS utilizados pelo SUS 

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

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

abaixo os sistemas de informação em saúde de maior relevância e abrangência em todo o 

território nacional e, sucintamente, seus objetivos (MINAS GERAIS, 2010): 

 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM): é o mais antigo sistema de 

informação do país, vigora nacionalmente desde 1979. Sua fonte de informação é a 

Declaração de Óbito (DO). A responsabilidade da coleta de dados e tratamento das 

informações é municipal, como a do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 

 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): implantado em 1992 

e em vigor nacionalmente desde 1994, coleta dados nas declarações de Nascidos Vivos, 

preenchidas nos estabelecimentos de saúde ou em cartórios (no caso de parto domiciliar). Este 

sistema permite a vigilância à saúde dos recém-nascidos, além de fornecer uma série de 

indicadores estatísticos que possibilitam a avaliação da cobertura da atenção pré-natal. 

 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): foi criado em 

1977 e regulamentado em 1990, tendo por objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 

gerados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, permitindo a 

investigação e acompanhamento de agravos e fornecendo informações para análise do perfil 

da morbidade da população. 

 Sistema de Informação Ambulatorial (SIA): criado em 1994, registra a 

produção de serviços ambulatoriais realizados pela rede SUS, entre unidades prestadoras de 

serviços públicos e privados. 
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 Sistema de Informação de Internações Hospitalares (SIH): implantado em 

1981 e informatizado em 1993, abrange todas as internações realizadas pelo SUS em cerca de 

6.500 hospitais do país, tanto na rede pública como na rede contratada. É oriundo do Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social do Ministério da Previdência e 

Assistência Social (INAMPS/MPAS). Os dados de entrada no sistema são oriundos dos dados 

da Autorização de Internação Hospitalar (AIH). 

 Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(SIPACS): começou a ser implantado no primeiro semestre de 1993 e foi informatizado 

somente no final de 1995. O SIPACS destinava-se, principalmente, a instrutores/supervisores 

municipais do PACS e aos Gerentes dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS). Tinha como 

propósito possibilitar a partir do registro domiciliar a construção de alguns indicadores 

referentes ao município. Todo o processo de geração da informação é parte do trabalho diário 

de agentes comunitário e de instrutores/supervisores (enfermeiros). Veio a ser substituído pelo 

SIAB, mas mantém a lógica central de seu funcionamento, que tem como referência uma 

determinada base populacional. 

 Apesar da importância das informações geradas por esses subsistemas, um estudo feito 

por Neves (2012) observa, de maneira geral, que elas são muito pouco utilizadas no processo 

de decisão/controle e algumas das possíveis justificativas para esse fato são: precário 

conhecimento sobre a grande diversidade de bancos 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 do 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 e dificuldade no acesso às informações. 

 O SIAB surge então como um importante sistema para auxiliar no planejamento e no 

processo de tomada de decisões especificamente na atenção básica em saúde. Os objetivos 

deste sistema são assim definidos: descrever a realidade socioeconômica da população; 

avaliar os serviços e ações de saúde e monitorar a situação de saúde nas áreas de abrangência 

(BRASIL, 2003). 
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4.2 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE 

TRABALHO 

 A partir da consolidação do Sistema Único de Saúde, em 1994 o Ministério da Saúde 

criou o Programa Saúde da Família (PSF), atualmente denominado Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Este programa foi criado com o objetivo de desenvolver atividades de 

prevenção e promoção da saúde das famílias, e ainda contribuir para as ações assistenciais em 

desenvolvimento (BRASIL, 1997). Neste contexto, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

juntamente com os demais profissionais das equipes do PSF coletavam, armazenavam e 

produziam dados referentes às famílias atendidas no território, bem como toda a produção 

desenvolvida nas atividades contempladas pelo programa. Assim, fez-se necessário o 

desenvolvimento de um sistema capaz de auxiliar na gestão das informações produzidas pelas 

equipes de saúde da família em todo o território brasileiro. Um trabalho do porte que é feito 

no Programa de Saúde da Família tem gerado uma quantidade significativa de dados, com o 

crescimento do número de equipes, e consequentemente do número de famílias 

acompanhadas, o material recolhido e arquivado manualmente já se demonstrava insuficiente 

para o aproveitamento dos dados coletados (BRASIL, 2003). 

 É a partir de 1998 que o programa se consolida como estratégia de reorientação do 

modelo assistencial na lógica da atenção básica, em conformidade com os princípios da 

territorialização, da intersetorialidade, da descentralização, da corresponsabilização e da 

equidade, priorizando grupos populacionais com maior risco de adoecer ou morrer, ou seja, 

em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS (MS, 2003; TRAD e 

BASTOS, 1998). As Leis Orgânicas da Saúde - LOS (8.080/90 e 8.142/90) regulamentam 

esses princípios, reafirmando a saúde como direito universal e fundamental do ser humano. 

 De acordo com a PNAB (2012), uma das ações para o fortalecimento da atenção 

básica é a informatização das equipes de saúde da família. Deve-se analisar e verificar a 

qualidade e a consistência dos dados que alimentam os sistemas de informação e que são 

enviados para outras esferas de gestão, no sentido de utilizá-los no planejamento e na 

divulgação dos resultados obtidos. 

 O e-SUS é composto por relatórios consolidados, criados para auxiliar os 

trabalhadores das equipes de atenção básica no acompanhamento da situação de saúde dos 

usuários no território. Estes relatórios são acessados apenas pelos perfis de profissionais de 

saúde e Coordenadores de UBS, tendo em vista as questões de segurança, privacidade e sigilo.  
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 O relatório consolidado do cadastro do território permite que a equipe possa 

acompanhar a situação de saúde do seu território muito além do que o SIAB conseguia 

chegar. Neste relatório estão disponíveis várias informações, tais como: condições gerais dos 

domicílios, a situação sócio-demográfica e informações sobre usuários em situação de rua, 

necessárias para o planejamento das ações de saúde locais. Nele é possível visualizar os 

agrupamentos de indivíduos que compõe uma família, com seu responsável em destaque, os 

agrupamentos das famílias nos domicílios e os domicílios de acordo com a microárea a que 

pertencem. Apenas os indivíduos pertencentes ao território adscrito da equipe comporão este 

relatório, ou seja, devem estar vinculados a um responsável familiar e este vinculado a um 

domicílio cadastrado. Exibe também informações como microárea, endereço, dados de 

identificação e contato dos cidadãos (BRASIL, 2014).  

 Em relação à territorialização e cadastramento da clientela, a Unidade de Saúde deve 

trabalhar com território de abrangência definido, sendo responsável pelo cadastramento e 

acompanhamento da população vinculada (adstrita) a esta área, havendo a recomendação de 

que uma equipe seja responsável por, no máximo, 4.000 pessoas (BRASIL, 2000). 

 Tendo como eixo central o fortalecimento da atenção básica, a ESF foi pensada como 

mecanismo de rompimento do comportamento passivo das unidades básicas de saúde, 

entendendo o indivíduo como singular e como parte integrante de um contexto mais amplo 

que é a família e a comunidade (CHIESA e FRACOLLI, 2004; MS, 2003). O Programa 

Saúde da Família no Brasil é minimamente composto por uma equipe de saúde, que é 

formada desde o início de sua implementação por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. A partir do ano 2000, foram 

incluídas as equipes de saúde bucal. 

 A proposta da ESF se caracteriza por definir a família como sua unidade nuclear de 

atuação e prioriza as ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde dos 

indivíduos e da família, do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e 

contínua (GOLDBAU et al, 2005). 

 Para o Ministério da Saúde, a ESF tem como objetivo reorganizar a prática 

assistencial, centrada no hospital, passando a enfocar a família em seu ambiente físico e 

social. Segundo Testa (1995), o conceito de Estratégia diz respeito à forma como uma política 

é implementada; nesse sentido, constitui “comportamentos organizacionais destinados ao 

manejo de situações em que seja preciso superar obstáculos que se oponham à conquista de 

um objetivo”. 
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 A Estratégia de Saúde da Família é o atual modelo de Atenção Primária a Saúde no 

país e a porta de entrada do sistema. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção de saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, a reabilitação e a manutenção da saúde. O objetivo da atenção se 

desloca do indivíduo para a família, entendida a partir do território/ambiente em que vive.  

 Diante dos ótimos resultados já alcançados, o Ministério da Saúde está estimulando a 

ampliação do número de equipes de Saúde da Família no Brasil. Estudos feitos até 2010 

mostraram que 75% a 100 % da população já era coberta pela saúde da família no Brasil, 

como se observa na figura 1: 

Figura 1: Evolução da população coberta pela ESF no Brasil 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2010. 

 A ESF tem tido repercussões positivas nos indicadores de saúde das populações por 

ele atendidas e na satisfação dos usuários. Segundo Andrade et al (2004), o Governo, os 

coordenadores e secretários municipais têm afirmado que a ESF vem reorganizando a APS. 

Há, entretanto, limitações à sua operacionalização devido a vários fatores: formação 

inadequada dos profissionais, número reduzido de médicos, falta de recursos e de condições 

de trabalho, bem como a falta de compreensão dos gestores sobre a própria estratégia. 

4.2.1 SIAB na Estratégia Saúde da Família 

 O SIAB é uma ferramenta de planejamento e orientação para a gestão das equipes de 

saúde da família no PSF e de Agentes Comunitários de Saúde no PACS, pois possui um 
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elenco de indicadores que permite a caracterização da situação sociosanitária, do perfil 

epidemiológico, a atenção aos grupos de risco e o acompanhamento das ações de saúde 

desenvolvidas localmente. Apresenta indicadores sociais que só estariam disponíveis em anos 

censitários, permitindo o monitoramento das condições sóciodemográficas das áreas cobertas 

pelo programa, além de possibilitar a microlocalização de problemas e do desenvolvimento 

das desigualdades sociais e de saúde nos espaços das cidades, permitindo que a gestão em 

saúde local seja a mais equânime possível. 

 A Coordenação de Saúde da Comunidade (COSAC), da Secretaria de Assistência a 

Saúde do Ministério da Saúde, solicitou ao DATASUS o desenvolvimento de um sistema que 

suprisse esta demanda da explosão de dados gerados pela assistência e acompanhamento das 

famílias. Então, em 1998, o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi criado com 

o objetivo de auxiliar o acompanhamento e a avaliação das atividades realizadas pelas equipes 

de saúde da família, armazenando e processando os dados das famílias acompanhadas, bem 

como dos procedimentos realizados nas unidades de saúde e nos domicílios (SILVA e 

LAPREGA, 2005). 

 O SIAB foi implantado em substituição ao Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS) (BRASIL, 2000), é utilizado como instrumento de 

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

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

integração e garantindo planejamento estratégico compartilhado com definição de estratégias 

direcionadas à resolução dos principais problemas de saúde da população adscrita (MAIA et 

al, 2010, apud FELISBERTO, 2003). 

 Os relatórios emitidos pelo SIAB são compostos por dados coletados diariamente 

pelos Agentes Comunitários de Saúde, informantes-chave, por meio da realização das visitas 

domiciliares. As informações coletadas devem ser registradas diariamente nos instrumentos 

de registro que são utilizados para a transformação do dado em informação e a produção de 

relatórios de consolidação para análise da situação de saúde (RADIGONDA et al, 2010, apud, 

BRASIL, 1998).  

 O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é utilizado pelas Equipes de 

Saúde da Família de todo o país, gerando um grande volume de dados. Os dados agregados 

conferem grande agilidade ao sistema, gerando uma informação importante na tomada de 

decisões em saúde, o que tem sido apontado como uma das suas vantagens (PINTO, 2008). 

Porém, desde a sua criação, o SIAB tem apresentado muitas fragilidades que comprometem a 
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sua eficiência. Em um trabalho realizado por Radigonda et al (2010), foi feito uma síntese das 

fragilidades do SIAB observadas por vários autores. Abaixo, a tabela 1 nos mostra essa 

síntese: 

Tabela 1: Síntese das fragilidades do SIAB apontadas pelos estudos 

REFERÊNCIAS FRAGILIDADES APONTADAS 

FRANÇA 

(2001) 

• Não há discussão sobre os dados do SIAB. 

• Há dificuldade de análise pelo fato do consolidado não retornar do nível central para 

as equipes. 

• Existe sobrecarga dos profissionais por trabalhos manuais na consolidação. 

SILVA e LAPREGA 

(2005) 

• Há pouca utilização do SIAB para subsidiar o planejamento e a tomada de decisão 

em nível local. 

• Dificuldade de identificação de indivíduos no software. 

• Número limitado de doenças referidas no software. 

FREITAS e PINTO  

(2005) 

• Há utilização e envolvimento esporádicos com o SIAB. 

• Dificuldades da equipe em trabalhar com análise, monitoramento e avaliação de 

dados. 

• Alta rotatividade dos ACS que acarreta: 

•Preenchimento inadequado, interpretação e dificuldade no entendimento da 

finalidade das fichas. 

PETERLINI e ZAGONEL  

(2006) 

• Os relatórios são emitidos em diferentes formatos. 

• Falhas no preenchimento do sistema. 

MARCOLINO  

(2008) 

• O sistema não é utilizado para planejamento e avaliação das ações desenvolvidas. 

• Há dificuldades para operacionalizar o SIAB e preencher as fichas. 

• Falta de capacitação dos profissionais. 

• Não realização de educação permanente. 

• Uso de registros informais. 

• Falta de supervisão sistematizada do preenchimento das fichas do SIAB pelos ACS. 

BARBOSA  

(2006) 

• O SIAB não tem sido utilizado para nortear as ações e atividades profissionais. 

• Nem todos os profissionais da equipe sabem manusear ou entraram em contato com 

o sistema. 

• O software não consegue atualizar as idades automaticamente a cada ano. 

• Os ACS desconhecem a finalidade do sistema. 

• Existem informações desnecessárias para a realidade local. 

• Falta de treinamento. 

ARCHETTI  

(2002) 

• Não há utilização do SIAB para desenvolver ações. 

• Há pouco conhecimento dos profissionais sobre o SIAB e a sua aplicação. 

• O profissional é inserido sem prévio treinamento. 

BERGO 

(2006) 

• As equipes não têm utilizado o SIAB no planejamento e na avaliação das ações de 

saúde. 

• Há déficits na atualização do cadastro das famílias, na consolidação dos dados. 

• Falta de informações nas fichas sobre raça/cor e naturalidade. 



34 

• Diferentes formas de contratação dos profissionais. 

• Falta ou inadequação da estrutura física das unidades de saúde. 

SANTOS  

(2003) 

• O sistema é pouco utilizado no processo de decisão e controle das ações. 

• Há dificuldade na atualização dos dados que compõem a ficha A. 

GONÇALVES  

(2001) 

• Falta de treinamento dos ACS para o preenchimento de questionários.  

• Déficit na retroalimentação.  

• Indicadores ambientais restritos. 

RIGOBELLO 

(2006) 

• Há dificuldades para o preenchimento das fichas do SIAB. 

• Observou-se reduzido manuseio das Fichas B.  

• O sistema não está condizente com a realidade local. 

PORTUGAL  

(2003) 

• O sistema não permite análise de forma desagregada.  

• Há excesso de tempo gasto nas unidades para consolidação dos relatórios.  

• Ausência da informação espacial, em escala compatível com a família/domicílio. 

MELLO JORGE e GOTLIEB  

(2001) 

• Não há interligação do Sistema de Informação de Mortalidade com o SIAB. 

RODRIGUES, ANDRADE, 

FREITAS, ESPÍNOLA  

(2000) 

• O sistema não é utilizado para o planejamento.  

• Os municípios não estão informatizados.  

• Há falta de qualidade dos dados.  

• Há relatórios incompletos. 

FUNAI, GARCIA, ASSONI, 

ALVES, CARVALHO 

(2004) 

• Há pouca utilização dos dados do SIAB para realizar algum tipo de intervenção. 

SILVA, OLIVEIRA  

(2010) 

• Formulários não contemplando os anos de estudo da população. 

• Inserção da gestação em doença ou condição referida.  

• Divergência dos dados do relatório SSA2 e ficha A. 

BITTAR et al  

(2009) 

• Ausência de dados subjetivos relevantes.  

• Ausência de dados sobre saúde bucal na ficha D. 

FERREIRA, SCHIMITH, 

CACERES, (2010) 

• Dificuldade de preenchimento e o não conhecimento dos formulários do SIAB 

referido por profissionais médicos, auxiliares de enfermagem e dentistas. 

Fonte: RADIGONDA, Bárbara; CONCHON, Marília Ferrari; CARVALHO, Wladithe Organ de; NUNES, 

Elisabete de Fátima Pólo de Almeida. Sistema de Informação da Atenção Básica e sua utilização pela equipe 

de saúde da família: uma revisão integrativa. Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v.12, n.1, p.38-47, dez. 

2010. 

4.2.2 A informação entre a equipe 

 A maioria das equipes de saúde compreende a finalidade do SIAB, entretanto, sua 

utilização aparece limitada ao diagnóstico local e ao registro de dados, não alcançando na 

íntegra o objetivo de ser um instrumento de reorganização das práticas de trabalho. Figueiredo 

(2009) identificou que o enfermeiro é o profissional que mostra maior envolvimento com o 

SIAB na tomada de decisões. 
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 A coleta de dados, porém, é uma etapa que apresenta grandes deficiências, desde o 

preenchimento de múltiplos formulários, o desinteresse em manipular os SIS, como a falta de 

capacitação dos profissionais para o preenchimento desses formulários. Observam-se duas 

coisas nas Unidades de Saúde, ou o dado é enviado e não é digitado, não sendo computado, 

ou às vezes não são enviados. A equipe não vê a informação como algo de interesse para o 

próprio serviço, apenas para cumprirem as determinações administrativas (NEVES, 2012). 

 O processo da coleta de dados é também um momento da equipe olhar para eles e 

transformá-los em informação, de modo a instrumentalizar o SIAB como ferramenta para a 

estruturação da APS, enquanto um modelo articulador de assistência à saúde possibilite a 

essas equipes domínio e conhecimento da realidade local, tanto do ponto de vista geográfico 

como socioeconômico e sanitário. 

 O trabalho realizado pela equipe de saúde deve ser feito de forma integrada, o que se 

observa no dia-a-dia é a dificuldade de se trabalhar de forma compartilhada, ampliando a 

integração dos profissionais em um trabalho conjunto que busque a integralidade da Atenção 

à Saúde (PEDUZZI, 1998). 

 Como pontos frágeis do SIAB, destacam-se a impossibilidade de integração de dados, 

ou seja, a pequena interoperabilidade entre os sistemas que culmina em duplicidade da coleta 

de dados, problemas com a atualização e qualidade dos dados além da diversidade de 

capacitação de recursos humanos e equipamentos que operam esses sistemas, condições que 

impactam a qualidade da informação (CHAVES et al, 2014). 

 Em resposta a isso, o e-SUS é criado como forma de reestruturação do sistema, 

otimizando o trabalho dos profissionais, oferecendo melhoria na qualidade dos dados e 

evitando a duplicidade destes. 

4.3 O e-SUS 

 O Departamento de Atenção Básica (DAB)/Secretaria de Atenção à Saúde 

(SAS)/Ministério da Saúde (MS) assumiu o compromisso de reestruturação do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), objetivando a melhora na qualidade da informação em 

saúde e a otimização do seu uso pelos gestores, profissionais de saúde e cidadãos. O ponto de 

partida dessa reestruturação dá-se por meio do detalhamento das informações com o uso de 

dados individualizados, permitindo o acompanhamento de cada usuário atendido, assim como 

as ações desenvolvidas pelo profissional da equipe. Outro ponto importante é a integração dos 
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diversos sistemas de informação oficiais existentes na Atenção Básica (AB), reduzindo a 

necessidade de registrar as mesmas informações em mais de um instrumento 

(fichas/sistemas), o que otimiza o trabalho dos profissionais da AB e o uso da informação 

para gestão e qualificação do cuidado em saúde (BRASIL, 2014). 

 Diante das novas diretrizes apontadas pela Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), o Departamento de Atenção Básica (DAB) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

do Ministério da Saúde (MS) elaborou a Estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que 

propõe a reestruturação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), entendendo ser 

fundamental para isso o incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a 

melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho (BRASIL, 

2014). 

 A figura abaixo, diferencia o SIAB do e-SUS, em relação à tecnologia da informação, 

à plataforma de desenvolvimento e ao sistema de coleta de dados. 

Figura 2: Principais diferenças do software 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 

 Ficou instituído, portanto, por meio da Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013, do 

Ministério da Saúde, o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), que 

será operacionalizado, mediante estratégia do Departamento de Atenção Básica 

(DAB/SAS/MS) denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) (BRASIL, 2013). 

 É uma estratégia recente do Ministério da Saúde, através do Departamento de Atenção 
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Básica (DAB), para reestruturar as informações da Atenção Primária à Saúde (APS), 

modernizando sua plataforma tecnológica com o objetivo de informatizar as unidades básicas 

de saúde, oferecer ferramentas para ampliar o cuidado e melhorar o acompanhamento da 

gestão (CONASS, 2013). 

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), “o Sistema e-SUS AB tem um 

cronograma de desenvolvimento permanente com vistas à coordenação do cuidado, integração 

das redes de atenção e gerenciamento da UBS.” 

 Ele foi desenvolvido para adequar o sistema de informação às necessidades da 

Atenção Básica. Com isso, o sistema poderá ser utilizado por profissionais das equipes de 

AB, dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), do Consultório na Rua (CnR) e da 

Atenção Domiciliar (AD), além de propiciar o registro de informações para o Programa Saúde 

na Escola (PSE) e Academia da Saúde. 

 O e-SUS AB, abrange o novo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB) em substituição ao SIAB. Conta com os seguintes sistemas de software: Sistema 

com Coleta de Dados Simplificada (CDS) e Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão 

(PEC), que alimentam e atendem aos diversos cenários de informatização, conectividade 

(capacidade de um computador ou programa de operar em ambiente de rede, conectando-se e 

trocando dados em maior ou menor velocidade com outros) e equipes que atuam nas unidades 

de saúde da Atenção Básica (BRASIL, 2014). 

 O Sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS) foi formulado para atender às 

equipes de AB lotadas em UBS com baixa estrutura de informatização, podendo no futuro 

migrar para a utilização do sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), assim que 

as condições de infraestrutura tecnológica de informática sejam viabilizadas (BRASIL, 2014). 

 Figura 3: Sistema e-SUS AB com CDS 

 

 Fonte: Ministério da Saúde, 2014 
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 O Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) foi formulado para atender às 

equipes de AB lotadas em UBS parcialmente ou totalmente informatizadas. Um sistema com 

Prontuário Eletrônico melhora o cuidado oferecido à população, amplia a capacidade clínica 

dos profissionais e tem outras vantagens, tais como: otimização dos gastos com gestão da 

informação; compartilhamento entre profissionais de saúde das informações sobre os cidadãos 

que utilizam o serviço de saúde e do seu território; sistematização das informações em saúde 

dos cidadãos de cada episódio de cuidado, ao longo do tempo; integração das ferramentas de 

apoio a decisões na prestação dos serviços de saúde; e, criação de uma plataforma de 

informações da qual é possível extrair resultados das equipes a um custo mais baixo, do que 

em planilhas em papel, e em tempo mais adequado (BRASIL, 2014). 

Figura 4: Sistema e-SUS AB com PEC 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014 

 A estratégia e-SUS faz referência ao processo de informatização qualificada do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em busca de um SUS eletrônico. Com o uso do sistema e-SUS 

AB, o tempo empregado na coleta, no tratamento, na inclusão e na disponibilização das 

informações diminuirá consideravelmente, pois a coleta de dados estará dentro das atividades 

já desenvolvidas pelos profissionais da AB, propiciando uma maior incorporação do uso do 

sistema no cotidiano dos profissionais. Consequentemente, ter-se-á informações mais 

fidedignas e disponíveis de forma fácil e acessível para os profissionais da AB, permitindo 

ampliar a cultura do uso da informação para o planejamento das ações e a qualificação do 

cuidado à saúde da população (BRASIL, 2014). 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a conectividade à internet 

potencializa a implantação do sistema com PEC no âmbito do e-SUS AB, aprimorando a 

coordenação do cuidado nas UBS e possibilitando o acompanhamento das ações de saúde por 
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meio da integração automatizada dos sistemas de informação que apoiam as redes de atenção, 

além de fortalecer a integração das ações de Tele Saúde e a consolidação do Cartão Nacional 

do SUS. 

 A conectividade também apoia o uso do Sistema com Coleta de Dados Simplificada 

(CDS), considerando que as unidades precisam ter ao menos um computador para receber o 

ponto de internet, permitindo a digitação, processamento e envio de dados do e-SUS AB 

também por meio deste software, aumentando o número de profissionais que inserem 

informações no sistema. Entendendo a dificuldade de aquisição de equipamentos pelos 

municípios brasileiros, o Ministério da Saúde está revisando a ata de registro de preços e 

procurando desburocratizar a compra desses equipamentos (BRASIL, 2015). 

 É de extrema importância para a implementação do e-SUS, avaliar a transição entre os 

sistemas (SIAB para e-SUS), uma vez que impacta diretamente no trabalho das equipes e da 

gestão. O e-SUS tem como uma das suas principais diretrizes “aproximar o registro da 

informação de onde ele está acontecendo”, ou seja, quem produz a informação deve também 

registrá-la no sistema. 

 Pretende-se com o e-SUS AB, reduzir a carga de trabalho empenhada na coleta, 

inserção, gestão e uso da informação na APS, permitindo que todas essas etapas estejam 

dentro das atividades já desenvolvidas pelos profissionais, e não como uma atividade em 

separado. 

 Mas, para trabalhar com esse novo sistema, os profissionais de saúde devem ser 

qualificados por capacitadores que estejam envolvidos no processo de implantação e que os 

preparem e sensibilizem sobre a importância de se ter um sistema on-line, integrado e 

alimentado adequadamente.  Os profissionais devem ser qualificados sobre os novos 

conceitos, terminologias, funcionalidades e suporte do sistema, preparadas para utilização e 

manuseio dessas novas tecnologias. 

 A estratégia de capacitação em cada Estado será elaborada no Plano de Ação 

Regional, podendo contar com o apoio das regionais do DATASUS, que apoiarão as equipes 

das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), prioritariamente, e de municípios nas suas 

estratégias de capacitação. Quando necessário e havendo disponibilidade, as Regionais 

DATASUS poderão oferecer:  

 salas de treinamento;  

 auditório para conferências;  
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 equipamentos para treinamento (projetor etc.);  

 pessoal técnico de apoio (sistema, banco, rede e infraestrutura).  

 Desde junho de 2015, todos os municípios brasileiros passaram a fazer uso do e-SUS 

AB para enviar informações sobre as ações desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica. A 

ferramenta já vem sendo utilizada por 45,6% dos municípios brasileiros em pelo menos uma 

de suas unidades de Atenção Básica. Desde 2014 o e-SUS vem sendo implantado em toda a 

Bahia para envio de informações sobre as ações desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica. 

Atualmente, a ferramenta já alcançou 90% de implantação entre os 417 municípios baianos 

(BAHIA, 2015). 

 O Ministério da Saúde vem desenvolvendo uma série de ações não só para mobilizar e 

apoiar os municípios na informatização e conexão de suas unidades à internet, mas também 

nos processos de capacitação dos trabalhadores da saúde para o uso da ferramenta, com todas 

as aplicações que facilitam o cotidiano desses profissionais (BRASIL, 2015). 

 O DATASUS/MS apoiará suas regionais com a capacitação periódica de suas equipes 

e o fornecimento de salas de treinamento e equipamentos para treinamento em Brasília, 

pessoal técnico de apoio (sistema, banco, rede e infraestrutura) quando necessário, equipe de 

Service Desk para atendimento, via Disque Saúde-136.  

 Especificamente em Salvador, o processo de implementação do e-SUS encontra-se em 

curso. A primeira etapa do processo de capacitação ocorreu em julho de 2014, onde ACS, 

enfermeiros, médicos e os profissionais do NASF foram apresentados ao novo sistema e 

treinados a preencher algumas das fichas. À medida que o município for migrar para o 

Sistema com Prontuário Eletrônico, uma nova etapa irá acontecer, mas até o encerramento da 

coleta de dados ainda não havia data prevista. 
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5 MÉTODO 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 Neste estudo, foi utilizada uma abordagem qualitativa para responder aos objetivos 

aqui propostos, uma vez que se buscou analisar a implementação do e-SUS através do olhar 

dos profissionais responsáveis pelo processo de capacitação das equipes de AB no município 

de Salvador BA. Essa escolha ocorreu em função desta abordagem preocupar-se com os 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados através de fórmulas ou dados 

estatísticos (MINAYO, 2006).  

 Foi uma pesquisa de natureza exploratória, a qual envolveu levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulassem a compreensão (GIL, 2002). 

5.2  CENÁRIO DA PESQUISA 

 Salvador é a capital do Estado e possui uma população de aproximadamente 2.710.968 

habitantes, com o IDH de 0,759, ocupando a 383ª posição das cidades do país. No que diz 

respeito à rede dos serviços de saúde, o município dispõe de 30 hospitais públicos e 10 

particulares. Como se observa na Figura 5, sua rede de atenção básica é constituída por 12 

Distritos Sanitários, 1.482 Agentes comunitários de Saúde e 219 equipes de Saúde da Família 

cadastradas no Sistema, o equivalente a 39 % de cobertura, segundo dados do DATASUS, 03 

Multicentros de Saúde, que oferecem além da atenção básica, serviços de maior 

complexidade, como ergometria cardíaca, ecocardiograma, acompanhamento de arritmia 

cardíaca, laboratório de análises clínicas com todos os tipos de exames e atendimento nas 

especialidades de endocrinologia, saúde do homem, ginecologia entre outros. Em relação ao 

atendimento no Multicentro, a grande inovação é a marcação de consultas, onde a população 

pode fazer por meio de um call center, sem precisar ir até o local, e 15 Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA).  

 A observação participante seria realizada nas salas de capacitação existentes no 

Núcleo de Tecnologia da Informação, assim como a entrevista com os Capacitadores e o TI 

responsável. O Coordenador da atenção básica foi entrevistado na Secretaria de Saúde do 

Município de Salvador. 
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Figura 5: Rede Municipal de Saúde de Salvador 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 2016. 

5.3  SUJEITOS DA PESQUISA 

 Para realização deste estudo, foram selecionados os Profissionais que atuaram como 

capacitadores das equipes de AB no município de Salvador BA para o manuseio do e-SUS, 

durante o período da pesquisa, o TI responsável, a Coordenadora da AB e a Técnica da 

Atenção Básica.  

 Inicialmente, houve o desejo de realizarmos uma observação participante aos usuários 

(equipes de saúde da família) no momento em que eles estivessem sendo capacitados, porém, 

tal metodologia não pôde ser aplicada pelo fato de a capacitação ter ocorrido antes da 

realização de nossa pesquisa.  

 Como critérios de inclusão, os profissionais deveriam ter sido capacitados pelo 

Ministério da Saúde (MS), precisariam aceitar participar da pesquisa de acordo com a 

Resolução 466/2012, do MS, referente ao estudo envolvendo seres humanos, assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (APÊNDICE I) e participar da atual gestão 

municipal.  

 Ao todo foram realizadas 12 entrevistas, sendo 09 com os capacitadores em e-SUS e 

03 com os Gestores da SMS, com dias previamente agendados. Fui muito bem recebida por 

todos os profissionais, a única dificuldade encontrada, o que atrasou um pouco o andamento 
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da pesquisa, foi conseguir o agendamento com a Coordenadora da Atenção Básica, devido a 

sua imensa carga de trabalho e tempo limitado. As entrevistas duraram em média de 15 a 30 

minutos cada, variando de acordo com cada profissional. 

 Esses capacitadores são profissionais do Núcleo de Tecnologia da Informação da 

SMS, que já acompanham os SIS no município e já sentem as dificuldades apresentadas por 

eles. Três capacitadores, por terem sido remanejados de setor, foram considerados perdas. 

5.4  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados ocorreu em uma única fase, onde se realizou uma entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE II) com os profissionais capacitadores na Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) do município de Salvador. Com o TI responsável, com a Coordenadora da 

AB e com a Técnica da Atenção Básica, utilizou-se outro roteiro de entrevista também 

semiestruturado (APÊNDICE III). Para Leopardi (2002), a entrevista enquanto técnica de 

coleta de dados tem a vantagem de oferecer a participação dos próprios atores sociais, os 

dados relativos às suas condutas, opiniões, desejos e expectativas. Ninguém melhor do que a 

própria pessoa envolvida para falar sobre aquilo que pensa e sente.  

 Para Triviños (2006), a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo 

de coleta de informações. Para o mesmo autor, alguns tipos de pesquisa qualitativa têm na 

entrevista semiestruturada um dos principais meios para coleta de informações.  

 Segundo este mesmo autor, a modalidade de entrevista valoriza a presença do 

investigador e proporciona todas as possibilidades para que o informante tenha a liberdade e 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. Na entrevista semiestruturada, o 

entrevistador tem liberdade de acrescentar novas perguntas ao roteiro para aprofundar e 

esclarecer pontos que considere relevantes aos objetivos do estudo (FIGUEIREDO, 2008). 

 A entrevista possuía uma lista de indagações que permitiu nortear o pesquisador, por 
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meio das respostas dos entrevistados, obter as informações que se necessitava alcançar. As 

perguntas foram feitas oralmente a um sujeito particular e as respostas foram gravadas e 

posteriormente transcritas fidedignamente pelo próprio entrevistador. Para Rudio (1986), é 

importante a escolha dos instrumentos a serem utilizados para a coleta de dados, pois eles 

representam os objetivos da pesquisa que se pretende alcançar. De acordo com Cruz Neto 

(1995), a entrevista faz parte da relação mais formal do trabalho de campo onde 

intencionalmente o pesquisador recolhe informações através da fala dos atores sociais. 

5.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 O ciclo da pesquisa, segundo Minayo (1994), compõe-se de três etapas: exploratória 

da pesquisa, trabalho de campo e tratamento do material. O referido processo iniciou-se com a 

fase exploratória da pesquisa, em que foram interrogados aspectos referentes ao objeto, aos 

pressupostos, às teorias pertinentes, à metodologia apropriada e às questões operacionais 

necessárias para desencadear o trabalho de campo. Foram criadas categorias analíticas 

prévias, sendo inicialmente duas: obstáculos e facilidades à implementação do e-SUS. 

 Em seguida foi estabelecido o trabalho de campo, que consistiu no recorte empírico da 

construção teórica elaborada no momento. Por fim, fez-se necessário elaborar o tratamento do 

material recolhido no campo, que pode ser subdividido em: ordenação, classificação e análise 

propriamente dita. 

 Os dados obtidos através das entrevistas foram tratados e analisados através da técnica 

de análise de conteúdo. Optou-se pela análise de conteúdo por ser considerada uma técnica 

que permite, de forma prática e objetiva, produzir inferências do conteúdo da comunicação de 

um texto replicável ao seu contexto social (BAUER e GASKELL, 2002). Segundo Bardin 

(2009), a análise de conteúdo temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objetivo analítico visado. A análise divide-se em três etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 De acordo com Oliveira (2008), a análise de conteúdo possui diferentes técnicas que 

podem ser abordadas pelos pesquisadores. Isto dependerá da vertente teórica seguida pelo 

sujeito que a aplicará. Uma delas é a análise temática, a qual têm sido as mais utilizadas na 

análise de material relacionado à área de saúde. A análise temática relaciona-se “a noção de 

TEMA, que está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto. Ele comporta um 
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feixe de relações e pode ser graficamente representada através de uma palavra, um frase, um 

resumo” (MINAYO, 2004). 

 Após tratados e analisados os dados, os entrevistados foram codificados através da 

letra E e um número de acordo com  a ordem cronológica das entrevistas. 

5.6  ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 O Estudo foi enviado para a Plataforma Brasil, o qual foi encaminhado para o Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) mais indicado, sendo aprovado sob o número CAAE 

49005315.9.0000.5284 em 18/09/2015. De acordo com a Resolução 466/12, toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deve atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes. Os 

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

I), sendo garantido o sigilo da identidade dos participantes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

finalidade de demonstrar as potencialidades e fragilidades do e-SUS enquanto sistema de 

informação, percebidas pelos profissionais que capacitaram as equipes de AB no município de 

Salvador BA, e descrever, através da percepção dos gestores, o papel do e-SUS como novo 

sistema de informação da atenção básica, por meio da observação verbal e não verbal entre 

pesquisadora e entrevistado. 

 Está dividido em dois subcapítulos: no primeiro a análise qualitativa das entrevistas 

com os profissionais capacitadores e o segundo a análise qualitativa das entrevistas com os 

gestores. Ambos subcapítulos foram novamente divididos em subitens que se traduziram nas 

categorias de análise das entrevistas.  

 Ao todo foram realizadas 12 entrevistas entre os meses de outubro a novembro de 

2015, em dias previamente agendados pela pesquisadora com a Coordenação da Atenção 

Básica e com o TI responsável pelo Núcleo de Tecnologia. 

 As falas dos entrevistados foram analisadas e transcritas fidedignamente pela 

pesquisadora de forma a manter a privacidade dos sujeitos da pesquisa, para isso, as mesmas 

foram identificadas por meio de abreviaturas.  

 Para a análise de conteúdo as falas foram agrupadas em categorias para 

proporcionarem melhor entendimento e clareza dos fatos. 

6.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS CAPACITADORES EM e-SUS 

6.1.1 Perfil dos Capacitadores 

 Os nove capacitadores entrevistados têm as funções de gerente de informação, analista 

de processos, gerente de processos, supervisor técnico de TI, gerente de processos e 

desenvolvimento, analista de processos na equipe de qualidade, analista de suporte 

computacional, gerente do setor de implantação e supervisor técnico em TI. O tempo na 

função varia entre 1 ano até 15 anos, sendo a média 5 anos. Para as falas foram identificados 

com um código E (entrevistado). 
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6.1.2 Capacitação e considerações dos capacitadores 

 Ao analisar a fala dos entrevistados em relação ao tempo que levou o seu treinamento 

em e-SUS, pôde-se perceber que não houve capacitação direta com o Ministério da Saúde; as 

informações recebidas foram através de documentos, impressos, foi um treinamento pouco 

estruturado em um curto prazo de tempo, fornecido pelo TI responsável pelo Núcleo de 

Tecnologia da Informação, sendo que este recebeu o treinamento do Ministério da Saúde 

antes de passar para os capacitadores. O DATASUS colocou-se à disposição para dúvidas que 

surgissem. 

“Nós só recebemos a questão do material informativo, manuais, não veio ninguém 

do Ministério capacitar, nós aprofundamos o material, tiramos dúvidas, para poder 

começar a capacitação.” (E 1) 

“Tivemos acesso aos manuais, materiais que foram disponibilizados, tivemos um 

momento de estudo interno, em caso de dúvida a gente até entrava em contato com 

pessoas de referência do Ministério, do DATASUS tanto aqui na Bahia quanto em 

Brasília.” (E 2) 

“Como trata-se de tecnologia da informação, sempre tem um analista que fica à 

frente, então um analista responsável por todo esse processo ele foi pesquisando 

todas as informações necessárias, então ele que foi o responsável em capacitar os 

multiplicadores.” (E 6) 

“Não fiz o treinamento com o Ministério eu fiz o treinamento com a área técnica da 

atenção básica foi o treinamento de um turno, a gente conheceu a ficha, eles 

falavam de cada campo da ficha e depois desse treinamento que a gente foi pra 

ponta fazer a capacitação.” (E 8) 

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a estratégia de capacitação em 

cada estado foi elaborada no Plano de Ação Regional, podendo contar com o apoio das 

regionais do DATASUS, que serão apoiadoras das equipes das Secretarias Estaduais de Saúde 

(SES), prioritariamente, e de municípios nas suas estratégias de capacitação.  

 O Núcleo Técnico-Científico do Telessaúde, na Bahia, foi convidado, pelo Ministério 

da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, a apoiar o melhor uso do e-SUS pelos 

profissionais da Atenção Básica, também de todo o estado (BAHIA, 2015). 

 Todos os sujeitos deste estudo têm experiência com capacitação de sistemas anteriores 

(um ou vários). Tais informações podem ser retratadas nas falas abaixo: 

“Sim, aqui a gente trabalha com diversos sistemas eu fico como referência do 

módulo regulação, já capacitei os profissionais com o módulo atendimento que era 

o antigo aqui no município, SISFARMA também.” (E 2) 

“Sim, já fui em muitos, por exemplo o sistema de controle da dengue.” (E 5) 

“Sim, a maioria são os sistemas de informação desenvolvidos aqui pelo NTI, já 

trabalhei com vários módulos do VIDA, com o SISFARMA, com o Salute que é o 
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sistema de informação do carnaval, próprio aqui do município de Salvador.” (E 7) 

“Sim, sistema de regulação, ambulatorial, teve o sistema do SISFARMA, sistema de 

vacina que foi implantado recentemente.” (E 8) 

“Sim, aqui vários, o SISFARMA, vacina, VIDA.” (E 9) 

 Muito importante é o fato dos capacitadores já terem experiência em treinamentos 

anteriores. Isso, a princípio, sugere um conhecimento prévio de como conduzir e de como 

planejar todo o processo para que o objetivo final seja alcançado. 

 Dos sistemas locais presentes em Salvador, o SISFARMA foi desenvolvido pelo 

Núcleo de Gestão da Informação da SMS de Salvador com o objetivo de controlar o estoque 

de medicamentos, evitando o desabastecimento, além de permitir o controle dos prazos de 

validade dos medicamentos, como também o fornecimento dos mesmos por paciente. Como 

os outros sistemas citados, ambos são locais e utilizados pelas equipes de saúde da família. 

 Para o Ministério da Saúde (2014), os profissionais envolvidos no processo de 

implementação do e-SUS devem possuir um primeiro contato com as ferramentas e os 

conceitos envolvidos, a partir daí é possível começar um processo de capacitação para cada 

grupo em separado.   

 Como parte do processo de qualificação dos profissionais para implementação da 

estratégia, deveriam ter sido realizadas oficinas de capacitação para representantes das SES e 

do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), a fim de capilarizar o 

treinamento dos profissionais nos municípios. A estratégia de capacitação em cada estado 

também deveria ter sido elaborada no Plano de Ação Regional, e poderia contar com o apoio 

das regionais do DATASUS, que apoiaria as equipes das Secretarias Estaduais de Saúde 

(SES), prioritariamente, e de municípios nas suas estratégias de capacitação (BRASIL, 2014). 

 Nesse processo, é importante que os profissionais da gestão, da saúde e de TI, de 

acordo com sua vivência, possam, em muitas situações, ter compreensões diferentes dos 

problemas que deverão ser enfrentados, portanto, para conduzir o processo de implementação 

é necessário detectar pessoas que tenham familiaridade com mais de uma área ao mesmo 

tempo (BRASIL, 2014). 

 É importante que o capacitador tenha o domínio dessas especificidades, para extrair o 

máximo de rendimento dos grupos. Quanto maior o entendimento destes profissionais com os 

sistemas de informação, maior será sua contribuição como facilitadores.  

 De acordo com Silva (2007), os processos de capacitação dos trabalhadores devem 
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tomar como referência as necessidades de saúde da população, da gestão e do controle social 

para qualificar as práticas de saúde e a educação dos profissionais e melhorar a atenção à 

saúde. 

 O SUS necessita de profissionais comprometidos, que busquem melhorar a qualidade 

dos serviços, a resolutividade e a satisfação do usuário atendido para que possa se fortalecer. 

Essa postura faz a diferença em relação aos resultados da capacitação, pois o 

comprometimento responsabiliza o indivíduo a buscar a transformação de suas ações. A busca 

por profissionais mais qualificados conduz a maiores investimentos em capacitação dos 

profissionais de saúde, realidade investigada neste trabalho. O fato de todos os profissionais 

pesquisados possuírem experiência, facilitou o manejo da implementação no município. 

6.1.3 Planejamento 

 Por meio da análise da fala dos entrevistados, pode-se observar que a capacitação em 

Salvador foi realizada respeitando-se a lógica dos Distritos Sanitários, dividida em grupos e 

ocorreu através de dois momentos, primeiro, com os Agentes Comunitários de Saúde e no 

segundo, com os profissionais de nível superior: 

“[...] nós demos a prioridade em começar pelos agentes comunitários, porque são 

eles que têm que preencher isso com a população e depois nós fizemos com toda 

equipe e os profissionais de nível superior.” (E 1) 

“Dividiu os Profissionais de Saúde médico, enfermeiros, odontólogos e o 

treinamento com os agentes comunitários que foi o treinamento inicial, justamente 

porque eles trabalharam com o início do processo no cadastro domiciliar e no 

cadastro individual para posteriormente entrar com os atendimentos 

individualizados.” (E 2) 

“Inicialmente foi criada uma comissão só com as fichas que eram de competência 

dos agentes, então o e-SUS começou no município dessa forma, depois desse 

primeiro momento que houve um segundo momento que eu não participei, que teve 

o treinamento com os profissionais de nível superior.” (E 8) 

 Em Salvador, os Agentes Comunitários de Saúde foram os profissionais a terem o 

primeiro contato com o e-SUS, em decorrência da necessidade desse cadastro do território se 

dar antes de iniciar a utilização das demais fichas do sistema. 

 A estratégia de cadastramento foi desenhada para ser implantada de maneira gradual, 

onde, ao mesmo tempo em que os ACS realizam o cadastro, os demais profissionais da equipe 

realizam suas ações. O cadastro da AB está organizado em duas dimensões: domiciliar e 

individual (ANEXO A e B). 
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 Alguns entrevistados relataram que no momento de treinamento dos Agentes de 

Saúde, os enfermeiros também estavam presentes: 

“Na realidade no grupo que eu participei, tinha enfermeiras e tinha agentes 

comunitários, os médicos não participaram do treinamento que eu capacitei, foram 

grupos separados.” (E 4) 

“Capacitamos os agentes comunitários junto com os enfermeiros, mas nem todos 

estavam presentes.” (E 6) 

 Como dito anteriormente, o primeiro momento da capacitação foi realizado com os 

Agentes Comunitários, em decorrência de esses profissionais serem os responsáveis pelo 

cadastro da atenção básica. O cadastro da AB é uma extensão do Cadastro Nacional do SUS 

(CadSUS), complementando as suas informações com o objetivo de apoiar as equipes de 

atenção básica no mapeamento das características sociais, econômicas e de saúde da 

população adscrita ao território sob sua responsabilidade. O cadastramento e sua atualização 

periódica são atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2014).  

 Apesar de não ter sido em todos os grupos de capacitação, observa-se uma grande 

importância dos Agentes Comunitários terem sido capacitados juntos com os profissionais 

enfermeiros, pois, é sob a supervisão deles, que desempenharão o seu trabalho. Seria muito 

importante que todos os profissionais estivessem presentes juntos nas capacitações realizadas, 

sem distinção de função, pois ficaria ainda mais fácil visualizar, em equipe, a importância 

desse novo sistema. 

6.1.4 O e-SUS e a qualidade da informação 

 Ao serem indagados sobre o que é o e-SUS, dois dos entrevistados citam como 

melhoria da coleta de dados do SIAB:   

“Além de criar um histórico de saúde dos cidadãos, porque anteriormente tinha o 

SIAB que era muito quantitativo e de um tempo pra cá o Ministério da Saúde vem se 

preocupando com qualidade, pelo menos mostra essa preocupação.” (E 6) 

“O e-SUS pra mim, na verdade, ele conhece individualmente o usuário do SUS, o 

SIAB ele dava uma informação mais quantitativa, é um consolidado quantitativo e o 

e-SUS ele é mais focado, ele é individualizado.” (E 7) 

 O e-SUS, tem como finalidade reestruturar o SIAB, alinhado com a proposta de 

melhoria geral dos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde, entendendo que a 

qualidade da informação é fundamental para o aumento da qualidade do cuidado da população 

(BRASIL, 2014). 
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 O SIAB auxilia o acompanhamento e a avaliação das atividades realizadas pelas 

equipes de saúde da família, armazenando e processando os dados das famílias 

acompanhadas, bem como dos procedimentos realizados nas unidades de saúde e nos 

domicílios (SILVA e LAPREGA, 2005). 

 De acordo com Rodrigues (2000), falta qualidade nos dados produzidos pelo SIAB, 

pois os mesmos são dados quantitativos consolidados, exatamente como se observa na fala do 

entrevistado (E 7). 

 Os dados do e-SUS, por outro lado, pretendem melhorar a qualidade da informação, 

entendendo que é algo fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. 

 Entretanto, para um entrevistado, o e-SUS é apenas para o lançamento da 

produtividade: 

“É para o lançamento da produtividade da atenção básica, eu acho que é pra isso.” 

(E 8) 

 Acreditamos ser uma falha grave no processo o não entendimento aprofundado do 

profissional capacitador sobre o que é e sobre o potencial do sistema; como esse profissional 

poderá sensibilizar as equipes de saúde se ele próprio não tem o conhecimento e domínio para 

que serve? 

 Algumas divergências no discurso dos entrevistados foram observadas em relação ao 

acompanhamento que se tem do e-SUS; alguns falam em captação de dados de famílias e 

outros citam a importância de ter informações individualizadas: 

“Na minha opinião serve para acompanhar, ter um controle, o conhecimento das 

famílias de Salvador como é que está a saúde, os tipos de doenças, eles têm as 

classificações também dos principais problemas de saúde e como é que tá esse 

acompanhamento dessas famílias.” (E 1) 

“Na verdade é uma coleta de dados individualizados dos usuários, agora é 

conhecer cada indivíduo e poder atuar na política de saúde voltada por individuo.” 

(E 2) 

“[...] pra mim serve muito para ter um acompanhamento dos pacientes, eu acho 

muito interessante, a gente agora tem um controle de todo mundo que tem 

cadastrado.” (E 9) 

 O que se observa, é uma grande fragilidade de alguns capacitadores por não saberem 

de fato para que serve o sistema. Segundo Machado (2010), a falta de conhecimento afeta 

profundamente a qualidade dos treinamentos prestados e o grau de satisfação dos usuários 

quanto ao reconhecimento e-SUS. 
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 Um ponto importante do e-SUS é a integração dos diversos sistemas de informação 

oficiais existentes na Atenção Básica (AB), reduzindo a necessidade de registrar as mesmas 

informações em mais de um instrumento (fichas/sistemas), o que otimiza o trabalho dos 

profissionais da AB e o uso da informação para gestão e qualificação do cuidado em saúde 

(BRASIL, 2014). 

 Existe uma divergência de opiniões sobre a potencialidade do e-SUS; a maioria acha 

que não é completo e que ele precisa melhorar, poucos relataram ser completo: 

“Olha, ele está em evolução, a gente tem a idéia inicial mas sempre vai existir uma 

necessidade de mudança de evolução, mas a ideia do sistema como um todo é 

completo, mas nada impede de trazer novas funções, acho que ele é completo sim.” 

(E 3) 

“Tá deixando a desejar sim, até mesmo porque nós aqui utilizamos um sistema 

próprio e acredito que está bem mais à frente que o do Ministério da Saúde, existem 

muitas falhas que eles estão corrigindo ainda, então por isso tem sempre novas 

ações e a gente tá acompanhando essas ações, só que em comparação as fichas 

anteriores do SIAB no e-SUS não contempla essas fichas.” (E 6)  

 Percebe-se uma polêmica muito grande em relação a qual sistema se deve usar, no 

nível local. Acreditamos ser mais viável a integração de informações de várias instituições, 

que contribuam para o processo de planejamento e intervenção.  Uma questão que precisa ser 

definida é como estruturar o SIS para a realidade que queremos. Na medida em que se 

descentraliza a gestão do SUS torna-se necessário descentralizar o SIS que dará suporte a essa 

gestão. Há duas possibilidades para isso. A primeira é descentralizar as informações, 

desagregando-as no nível de Sistemas Locais de Saúde (SILOS), mantendo o SIS 

centralizado. Todos os SILOS teriam o mesmo tipo de informações e os mesmos indicadores, 

garantindo a comparabilidade e a avaliação. Outra possibilidade é a organização de Sistemas 

Locais de Informação em Saúde (SLIS), referentes a um município ou a um Distrito Sanitário 

(para as grandes metrópoles). São os SLIS que, organizados adequadamente, podem 

responder às especificidades de cada SILOS (PINHO, 1995). 

 Ao se optar pelo SLIS sem os devidos cuidados, corre-se o risco de fragmentar ainda 

mais o SIS, criando múltiplos sistemas independentes, com informações e indicadores não 

comparáveis, inviabilizando uma avaliação global do SUS.  Viabilizar os SLIS (necessários à 

gestão local) e compatibilizá-los com os SIS regionais e estaduais e estes com a nacional 

(necessários à integração do SUS) é o desafio dos profissionais envolvidos na questão. A 

implantação dos sistemas locais deve ser acompanhada pelos gestores regionais, para garantir 

a compatibilidade das informações básicas entre os vários SILOS. 
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 O sistema local VIDA é um projeto audacioso iniciado no ano de 2009 pela Secretaria 

Municipal de Saúde do Salvador (SMS), através do Núcleo de Gestão da Informação. O seu 

objetivo principal é dotar a SMS do Salvador de um sistema de gestão em saúde pública que 

gerencie as ações de forma integrada, facilitando assim o processo de planejamento, 

monitoração e avaliação dos indicadores de saúde do município (BAHIA, 2010). Esse sistema 

foi criado para atender às necessidades do município, ele não deixa de ser informado ao 

Ministério da Saúde os dados locais. 

 Os estados e municípios que já fazem uso de sistemas próprios para organização e 

gestão dos serviços na Atenção Básica terão disponível um manual com orientações de 

exportação dos dados de seus sistemas para o e-SUS.  Os estados e municípios que estejam 

nessa situação adotarão a seguinte estratégia para exportar seus dados para o SISAB e demais 

entes: garantirão que seus sistemas atendam aos requisitos do modelo de informação do 

Sistema e-SUS AB, criarão mecanismo de exportação dos dados para o Sistema e-SUS AB e 

deverão seguir o cronograma de alimentação do SISAB. Adotando-se essa estratégia, é 

possível manter um procedimento único de transmissão e validação dos dados produzidos 

pela Atenção Básica para o SISAB, garantindo a manutenção e o suporte dessas informações 

por parte do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). 

 Ainda em relação à potencialidade do sistema: 

“Na minha opinião, não existe nenhum sistema completo, todo sistema pode ser 

melhorado a medida que vai mudando a situação de saúde da população, novas 

doenças vão começando a surgir, novas infecções, então ele vai se adaptar, ele vai 

estar sempre em constante modificação.” (E 7) 

“É um sistema completo; agora, ele está em constante adaptações, a equipe tenta 

estar sempre alinhada com o Ministério pois eles estão sempre lançando versões 

novas  e a gente tem que está acompanhado senão a gente não consegue enviar 

esses dados  para o Ministério,  mas atende.” (E 8) 

“Pra mim só tá incompleto na hora de colocar o morador de rua, por causa da 

dificuldade de cadastrá-lo e incluir isso no sistema.” (E 9) 

 Um outro ponto observado na fala do entrevistado (E 9) é a questão do cadastro  do 

morador em situação de rua, vários deles não têm documentos, alguns não têm nem nome 

para incluí-lo no sistema, onde precisa de ao menos um documento. Com o e-SUS, todas as 

pessoas tem que ser cadastradas, inclusive essa categoria. Segundo o Núcleo de Tecnologia, 

algumas adaptações também estão sendo feitas no sistema, para adequar a esta realidade. 

 Através das falas dos entrevistados, percebe-se que o sistema e-SUS ainda está em 

fase de adaptações, de acordo com as necessidades do campo que vão surgindo, o Ministério 
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da Saúde tenta adequar ao sistema, a exemplo, de uma das falas, que ele mantêm alguns 

problemas do SIAB, como limitação de doenças e outros agravos:  

“[...] eu não digo falhas, mas inconsistências que a gente acabou identificando, por 

exemplo, no registro das doenças a gente não contemplava algumas delas, por 

exemplo anemia falciforme que é um problema de saúde de Salvador 

principalmente, então eu acho que faltou do Ministério um levantamento de 

requisitos mais amplo [...]” (E 5) 

 Apesar da simplicidade do SIAB, permitindo que pessoas sem qualquer treinamento 

em informática o manuseie, as falhas encontradas no software, por exemplo, não identificação 

de indivíduos, pequeno número de doenças codificáveis, podem distorcer o retrato que ele 

fornece da população adscrita (SILVA, 2005). Assim continua acontecendo também com o e-

SUS, o número de doenças ainda continua limitado para o preenchimento.  

 Outro fato que chama a atenção, observado em uma das falas, é a questão dele não 

cruzar alguns dados com outros sistemas, referindo-se à mesma dificuldade encontrada no 

SIAB: 

“[...] são informações bastante generalizadas, algumas informações fogem da 

realidade local ainda falta um pouquinho mais de cruzamento com algumas outras 

informações do Ministério, seja ela um CNES atualizado, com Cadastro Nacional 

dos Usuários que é bem complexo e precisa ser tratado, então os outros sistemas 

ainda influencia muito nele.” (E 2) 

 A integração de determinadas bases de dados pode contribuir para a melhoria da 

qualidade dos dados registrados e garantir que o seguimento dos indivíduos cadastrados seja 

facilitado (GIROTTO, 2010). 

 Como pontos frágeis que já se observava no SIAB, destacam-se ainda a 

impossibilidade de integração de dados, ou seja, a pequena interoperabilidade entre os 

sistemas que culmina em duplicidade da coleta de dados, problemas com a atualização e 

qualidade dos dados, além da diversidade de capacitação de recursos humanos e 

equipamentos que operam esses sistemas, condições que impactam a qualidade da informação 

(CHAVES et al, 2014). 

 Um estudo feito por Mello (2001) sobre o SIAB, como fonte de dados para os sistemas 

de informações sobre mortalidade e sobre nascidos vivos, onde foram comparados os números 

de óbitos informados pelos Sistemas SINASC, SIM e SIAB, verificou-se que a informação do 

SIAB ultrapassa o total de nascidos vivos coletados pelo SINASC e também ultrapassa o total 

de óbitos coletados pelo SIM.  Evidenciou-se, então, que não há interligação desses sistemas 

com o SIAB. 
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6.1.5 O e-SUS e o SIAB: uma comparação necessária 

 Ao questioná-los se o e-SUS é um sistema de informação melhor de ser utilizado do 

que o SIAB, podemos observar que a maioria considera melhor, porque ele traz mais 

qualidade à informação, o qual pode-se analisar de forma individualizada o indivíduo, com 

integração das  informações: 

“Sim, por conta da individualidade da informação, o SIAB ainda que consiga 

alguns relatórios com informações individualizada, mas ele visava muito mais 

produção, quantitativo, esse é mais qualitativo, a idéia desse é qualitativo mesmo” 

(E 2) 

“Sim sim, por ele ser integrado na verdade, eu acho que quando você une todos os 

programas que é a visão dele, você tem a vida do paciente toda em um único 

sistema, todo acompanhamento seja no programa de tuberculose, no programa de 

diabetes, hipertensão também, então ele acaba sendo mais completo sim que o 

próprio SIAB” (E 3) 

 Essa integração dos diversos sistemas de informação existentes na Atenção Básica é 

um ponto importante, pois reduz a necessidade de registrar informações similares em mais de 

um instrumento (fichas/sistemas), o que otimiza o trabalho dos profissionais e o uso da 

informação para gestão e qualificação do cuidado em saúde (BRASIL, 2013). 

“Como eu não tive muito acesso ao SIAB só pelo que eu vi eu posso dizer  que ele 

tem mais informações no caso,  então eu acho que sim que ele é melhor do que o 

SIAB.” (E 4) 

“Eu não gostaria de dizer melhor ou pior porque eu não tive tanta experiência com 

SIAB, na minha visão, o fato de você conhecer paciente individualmente de forma 

não só quantitativa de uma forma consolidada, é uma forma melhor.” (E 7) 

 Alguns citaram ainda a questão da tecnologia: 

“Ele traz mais novidades que o SIAB, como por exemplo o elenco de cadastros, a 

questão WEB pode também ser implementada para tablet principalmente para ficha 

de cadastros que são muitas fichas que são geradas, não só de cadastro mas as 

fichas de atendimento também, então acaba sendo mais interessante porque traz 

uma proposta mais inovadora  em relação ao SIAB, até de transmissão da própria 

informação.” (E 5) 

“Quando estiver 100% pronto será sim, até mesmo porque o SIAB tá ultrapassado, 

é tecnologia DOS [...].” (E 6) 

 A plataforma de desenvolvimento do e-SUS utiliza a linguagem de programação Java 

Web e é multi-plataforma, possuindo uma tecnologia mais avançada. Diferentemente do 

SIAB que utiliza a linguagem de programação Clipper e plataforma MS-DOS.   

 Ou seja, a aplicação Java é uma outra vantagem em relação ao SIAB, onde é possível 

de ser instalado em diferentes sistemas operacionais, por ser on line, é responsável pelo 
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acesso dos dados, pela interação com os usuários e pela troca de informações entre a equipe 

(BRASIL, 2013). 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) tem o projeto do uso de tablets na atenção 

primária, visando estimular a promoção, prevenção e o cuidado à saúde da população, através 

da atuação on line dos Agentes Comunitários de Saúde, com troca de informação e 

alimentação do sistema em tempo real.  

 O objetivo maior do uso dos tablets é facilitar os processos de trabalho dos ACS, 

propiciando agilidade, integração e melhoria na qualidade da informação. 

 Com o e-SUS, pretende-se reestruturar as informações da Atenção Primária à Saúde 

(APS), modernizando sua plataforma tecnológica com o objetivo de informatizar as unidades 

básicas de saúde, oferecer ferramentas para ampliar o cuidado e melhorar o acompanhamento 

da gestão (CONASS, 2013).   

 Analisando as falas dos profissionais entrevistados sobre as fragilidades encontradas 

no sistema durante o processo de capacitação, pode-se perceber que alguns deles consideram 

um sistema mais avançado, mas sem a infraestrutura necessária, como, por exemplo, o 

computador nas salas dos profissionais, pois ainda são usadas fichas de papel para depois os 

dados serem passados para o computador: 

“Olha no momento né, não houve recursos para fazer o PEC que seria diretamente 

o prontuário eletrônico porque não tem equipamentos suficiente pra colocar em 

todos os consultórios médicos então na sala do médico não tem condições de ter 

computadores para todos, impressora então diante da falta desses materiais utiliza 

fichas, então existe um pouco da resistência dos profissionais que diz que é mais 

uma ficha pra ter que preencher.”[...] (E 1) 

“Mais na parte mesmo de informações né, informações que o Ministério  precisou 

mudar, melhorar, mas mesmo de informações básicas do formulário, a gente 

precisou contactar o Ministério se as informações que a gente estava enviando 

estava de fato chegando, então essas fragilidades foram melhoradas no processo. 

[...]” (E 2) 

“As fichas precisam ser preenchidas, a pessoa não faz o trabalho diretamente no 

computador, ele preenche uma ficha manual e depois alimenta-se o computador 

com as informações no sistema. [...]” (E 7) 

 Porém, há contradições, já que Salvador usa o sistema com coleta de dados 

simplificada; observamos em nossa pesquisa que o município ainda não possui computadores 

nas salas dos profissionais. Será necessário e obrigatório sim, a partir do momento que o 

município migrar para o sistema de prontuário eletrônico. 

 Dentre as fragilidades, novamente, dois entrevistados citam a questão da necessidade 
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de se criar um espaço para informações próprias do território, a exemplo da anemia 

falciforme: 

“De fragilidade no sistema? Olha, fizemos um complemento na verdade das fichas, 

o Ministério trouxe as fichas pra cada tipo, visita domiciliar, cadastro individual e 

nós trouxemos para uma realidade nossa, trouxemos algumas informações que era 

de interesse da saúde do município que não constava na ficha ministerial, por 

exemplo anemia falciforme que não constava e acrescentamos, nós adaptamos, as 

fragilidades que encontramos foram adaptadas. [...]” (E 3) 

“Não foram tantas, foi mais a questão de você não mapear toda as doenças, são 

evidentes as doenças, então eu acho que foi uma fragilidade, a questão também da 

usabilidade, eu achei muito poluído os campos, as telas pra quem vai utilizar 

alimentar o sistema acaba impactando de alguma forma. [...]” (E 5) 

 Acredita-se que mesmo considerando uma fragilidade, um ponto positivo é a 

facilidade de adaptação ao sistema local, como, por exemplo, a inclusão de informações 

referentes a anemia falciforme, observado na fala do entrevistado (E 3), onde, o sistema 

proposto pelo Ministério não é adaptado às questões regionais sendo necessário adaptar à 

realidade local. 

 O entrevistado (E 5) trouxe outro ponto importante, que é a questão da usabilidade, 

referindo que os campos e as telas são “poluídos”. Todavia, é um sistema que está em fase de 

implementação, ele vem sofrendo adaptações para melhorar a qualidade do seu uso, acredita-

se que com o passar do tempo ocorram melhorias. 

 Para o cadastramento dos usuários na ficha do e-SUS, é obrigatório o Cartão Nacional 

do SUS. Em duas das falas, podemos observar a dificuldade citada pelos entrevistados: 

“No sistema nós tivemos uma dificuldade que foi com o cartão do SUS, os 

questionamentos dos agentes por conta da dificuldade da população com a 

documentação que é assistida pela Unidade de Saúde, que é uma população 

carente,  às vezes não têm documentação  para confecção do cartão do SUS,  pois 

com ele [o  e-SUS] é  obrigatório o cartão do SUS[...]” (E 8) 

“Só em relação ao cartão do SUS, para cadastrar os pacientes que não tinham 

[...]” (E 9) 

 Considerando o princípio da universalidade do acesso aos serviços do SUS, apesar do 

Cartão Nacional do SUS ser uma importante chave para a identificação dos registros, o 

número do CNS não é obrigatório para o atendimento do cidadão. Assim, se o cidadão não 

tiver um CNS, ele é atendido utilizando Coleta de Dados Simplificado (CDS) ou Prontuário 

Eletrônico do Cidadão (PEC), porém, o registro do atendimento vira um dado individualizado 

não identificado, que comporá o consolidado de ações desenvolvidas pela equipe, mas não 

comporá o registro eletrônico em saúde vinculado àquele cidadão (BRASIL, 2014).   
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 Apesar da importância e da obrigatoriedade do uso do cartão SUS, o que se observa é 

que ele ainda não é utilizado por toda a população. O fato do e-SUS obrigatoriamente vincular 

o cidadão ao cartão SUS sugere que futuramente todas as pessoas sejam cadastradas. 

 Implantado desde o ano de 1996, o objetivo do cartão SUS é a identificação e 

acompanhamento do conjunto de atendimentos realizados pelo sistema de saúde, 

independentemente dos locais de realização dos mesmos, tem sido entendido como um 

instrumento fundamental para articular a execução descentralizada dos serviços e o caráter 

nacional e único do sistema de saúde (BRASIL, 2000). 

 O cartão trabalha com o conceito de captura de informações de atendimento, 

entendido como o resultado do encontro entre um usuário e um profissional, vinculado a um 

determinado estabelecimento de saúde, que, por sua vez, vincula-se a um determinado 

território. Compõem ainda este atendimento às informações referentes ao problema 

identificado, o procedimento realizado, o medicamento prescrito e dispensado e o que 

resultou do atendimento (CUNHA, 2002). 

 Uma das finalidades do cartão nacional de saúde segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2000), é facilitar a integração dos dados dos Sistemas de Informações de Base 

Nacional gerenciados pelo Ministério da Saúde, estados e municípios; permitir o aporte de 

outros dados importantes para sua análise, bem como propiciar a geração automática de 

formulários próprios desses sistemas de informações. 

 Quando questionados a respeito das fragilidades dos treinandos no processo de 

capacitação, 100% dos entrevistados relatou resistência natural ao novo, e que seria mais um 

papel a ser preenchido: 

“[...] a resistência de ter mais um papel que eu vou ter que preencher, e aí pra 

gente teve mais um pouquinho de tratar isso, de mostrar realmente a importância 

pra poder ele conseguir entende a necessidade pra poder utilizar.” (E 1) 

“[...] normalmente os profissionais hoje eles estão trabalhando na conta, eles estão 

com algumas angústias do processo que eles já trazem que quando tem algo novo 

pra eles é mais trabalho, a gente tem uma resistência a isso, ainda precisa de uma 

conscientização, qual é a importância de fato do trabalho que eles estão fazendo 

que não seja algo assim tão automatizado,  eu tenho que preencher, eu tenho que  

produzir simplesmente,  e sim porque eu tenho que fazer isso? Qual o impacto disso 

lá na frente?” (E 2) 

“[...] a fragilidade eles que criavam pela resistência, existe uma resistência muito 

grande para que esse sistema se consolide mesmo. Principalmente porque eles 

viram como mais um serviço, na maioria dos treinamentos que eu estava presente, 

era uma fala assim constante de que vocês tão querendo dar o trabalho do IBGE 

pra gente? E eles não queriam estar com mais uma atividade. Até as fichas eles 

comparavam, eles diziam minha filha vocês estão querendo me dizer que a gente vai 
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ter que preencher esse tanto de papel? O que nós temos ao nosso favor é a 

legislação e eles diziam que iam procurar o sindicato que isto estava incorreto, 

gerava conturbação. Se todo mundo se juntar e quiser que ele não dê certo, não vai 

dar aqui e nem em lugar nenhum.” (E 7) 

 “[...] a aceitação, foi um trabalho assim muito difícil de sensibilização, a rejeição 

foi muito grande porque eles entenderam como trabalho a mais, vieram mais fichas, 

as informações eram mais detalhadas era mais individualizada, eles tinham que 

saber cada detalhe de cada casa, de cada morador de cada paciente, então a 

rejeição foi muito grande, e eles se sentiam também monitorados porque eles 

tinham que cumprir aquela meta.” (E 8) 

“[...] na verdade na época eles não queriam aceitar, eles achavam que não ia ter 

material suficiente para eles trabalharem e a gente deu garantia pra eles que ia dar 

certo, a questão de ter que perguntar sobre a renda familiar na hora de cadastrar, 

na hora que fala de dinheiro os usuários não iam querer responder.” (E 9) 

 A fala do entrevistado (E 9), de fato, mostra a preocupação dos profissionais em ter 

infraestrutura para o seu trabalho cotidiano. O que se observa até o momento em Salvador é 

que, para o sistema com CDS, é preciso o preenchimento de papéis, e isso não falta. Se hoje 

for implantar o PEC, será necessária a compra de computadores e outros materiais. 

 Segundo Magalhães (2006), a resistência à implantação de Sistemas de Informação 

representa uma das maiores causas do insucesso dos projetos de informatização nas 

organizações. A resistência dos usuários aos Sistemas de Informação está relacionada à 

análise do fato de que a resistência pode derivar-se de fatores inerentes a pessoas ou grupos. 

Nesse caso, as pessoas podem possuir algumas características especiais que as impede de usar 

os sistemas como, por exemplo, o simples fato de não gostar do computador, falta de 

conhecimento ou falta de treinamento na tecnologia. 

 Para CARMELLO (2012), há três tipos de pessoas que resistem a mudanças no 

trabalho. Um dos tipos resistentes a mudanças, é aquele que não entende o que precisa ser 

feito e as razões pelas quais isso precisa ser feito. É possível que a mudança não tenha sido 

bem explicada e como o profissional não sabe bem o que vai fazer, ele resiste à mudança. 

 Os profissionais que estão acostumados há muito tempo com um determinado tipo de 

trabalho criam, de fato, uma resistência perante a mudança. É de extrema importância para a 

implementação do e-SUS, que seja avaliado como será feita a transição entre os sistemas, 

(SIAB para e-SUS), uma vez que impacta diretamente no trabalho das equipes e da gestão. 

Tem como uma das suas principais diretrizes “aproximar o registro da informação de onde ele 

está acontecendo”, ou seja, quem produz a informação deve também registrá-la no sistema. 

 De acordo com Marin (2010), os procedimentos realizados por cada profissional 

também geram informações, que vão garantir a continuidade do processo de cuidado. São 
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fontes diferentes de dados, gerando consequentemente diferentes informações. Para tanto, 

estes dados precisam ser registrados, agregados e organizados de modo a produzir um 

contexto que servirá de apoio para tomada de decisão sobre os tipos de tratamento, aos quais o 

paciente deverá ser submetido, orientando todo o processo de atendimento à saúde de um 

indivíduo e da população. 

 Até o momento, ao observarmos como profissional que atua junto às equipes, a 

demora no preenchimento das fichas de atendimento do sistema de Coleta de Dados 

Simplificado (CDS) tem gerado queixas de aumento do trabalho em relação ao que faziam 

com o SIAB. 

 Uma outra fragilidade apontada por dois dos entrevistados, foi sobre as turmas de 

capacitação terem sido enormes (chegou a 100 pessoas) com poucos capacitadores, e relatou-

se também o prazo para o treinamento ter sido muito curto: 

“[...] a queixa foi a interrupção da demanda deles para irem para esse treinamento, 

já começou daí, eles colocando que as coisas do Ministério são sempre pra ontem, e 

a gente tem que dizer que nós não tivemos culpa, então do mesmo jeito que vocês 

estão recebendo a capacitação dessa forma muito em cima, muito rápida, a gente 

também recebeu a orientação muito rápida, isso não é um problema que afetou só 

vocês, teve um prazo também para eles preencherem a ficha de cadastro domiciliar 

individual que eles consideraram esse prazo insuficiente em relação à vivência com 

o trabalho deles e a gente teve que estar negociando esse prazo e acabou gerando 

alguns conflitos.” (E 5) 

“[...] na maioria das vezes a gente tem dificuldade, até mesmo porque como o 

cronograma do processo de capacitação foi muito corrido, então tiveram turmas 

que tinha quase 100 pessoas, então você imagina duas pessoas pra capacitar uma 

sala extensa que malmente dava para ouvir bem, tinha discussões. Porque mesmo 

que o SIAB tinha mais fichas, o e-SUS veio com a ficha muito extensa, então pra 

eles que fica ali no dia-a-dia preenchendo fica mais cansativo, mas eles não 

percebem que aquilo foi uma junção de informações para reduzir o número de 

fichas.” (E 6) 

 Um processo de capacitação corrido, gera de fato angustias, falta de entusiasmo e 

resistência, por isso, os capacitadores tiveram que ter muito “jogo de cintura” para mostrar 

aos capacitandos a importância de se ter um sistema informatizado, apontando-lhes a real 

necessidade para eles poderem utilizar.  

 A qualidade da capacitação tende a ser diretamente proporcional ao número de 

capacitadores e carga horária, e inversamente proporcional ao número de alunos por turma, ou 

seja, quanto mais alunos por turma a qualidade tende a cair. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL 2014), a estratégia de capacitação 

deve ser elaborada por cada município, no entanto, o manual do e-SUS não aponta o tempo e 
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o tamanho ideal das turmas que devem participar das capacitações, chegando-se à conclusão 

de que o Ministério da Saúde deveria ter melhores orientações quanto ao tamanho máximo 

das turmas e o número mínimo de horas de capacitação, para que se evitassem turmas 

extremamente grandes e com baixa carga horária, conforme ocorreu no Município de 

Salvador. 

 Com relação aos relatos dos sujeitos entrevistados sobre as potencialidades do sistema 

durante o período de capacitação, é citado por alguns deles que, com o e-SUS, se tem um 

estudo individualizado do usuário, o atendimento é centrado na pessoa: 

“O estudo individualizado do usuário, tá dando uma atenção maior a saúde de cada 

um  usuário, considerando inclusive a condição de vida de cada um, quando se faz 

um cadastro domiciliar eu consigo entender  com quantos indivíduos o usuário  

convive naquela residência, qual a situação do domicílio dele e a partir desse 

estudo quais são assim as doenças que eles estão mais vulneráveis. [...]” (E 2) 

“Eu continuo achando que é a questão do conhecimento individualizado, você 

conhece o indivíduo e através do indivíduo você pode conhecer o todo, o e-SUS ele 

vai ter papel diferente em cada localidade em cada área de abrangência. [...]” (E 7) 

 Uma das premissas do e-SUS é o detalhamento das informações individualizadas, 

permitindo o acompanhamento de cada usuário atendido (BRASIL, 2014). O que é diferente 

do modo de geração de dados do SIAB, onde se obtinha informações sobre as condições de 

moradia e saneamento, a situação de saúde e o cadastro de famílias, de forma consolidada 

(BRASIL, 2003). 

 Além disso, outro entrevistado ainda complementa em relação ao uso do dispositivo 

móvel: 

“[...] tem também a proposta da utilização do dispositivo móvel que agiliza ainda 

mais o processo de resposta, então ele elimina o papel do digitador pois o próprio 

profissional ele vai alimentar o sistema então reduz o processo da informação, 

diminui o tempo de resposta do campo,  tende a ser mais rápida. [...]” (E 3) 

 Segundo o entrevistado, o uso do dispositivo móvel permitirá a agilização da 

informação, o que implicará na melhoria do processo de trabalho, diminuindo a necessidade 

de um digitador.  

 Como dito anteriormente, visando estimular a promoção, prevenção e o cuidado à 

saúde da população, através da atuação on line dos Agentes Comunitários de Saúde, com 

troca de informação e alimentação do sistema em tempo real, o uso dos tablets facilitará o 

processo de trabalho. O que está acontecendo ainda hoje é o preenchimento em fichas de 

papel que são enviadas para a SMS, onde existe um digitador que transfere para o sistema. 
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Até o final da pesquisa de campo, Salvador ainda não contemplava o uso dos tablets. 

 Estima-se com o e-SUS, reduzir o trabalho de coleta e inserção, ter um maior controle 

da produtividade, apoio à gestão e uso da informação na atenção primária, permitindo que 

todas essas etapas estejam dentro das atividades já desenvolvidas pelos profissionais e não 

como uma atividade em separado (BRASIL, 2014). Observando nas falas: 

“O município ganhou um controle maior em relação a essa produtividade, em 

relação também a cobertura de atendimento, a gente conseguiu ter um controle 

maior a nível de gestão. [...]” (E 8) 

“Com o sistema o trabalho está mais organizado, é possível ter relatórios, o sistema 

veio só para acrescentar, para organizar o trabalho diário, é melhoria. [...]” (E 9) 

 O Prontuário Eletrônico (PE), ferramenta que o e-SUS poderá oferecer para Salvador 

no futuro, é algo muitas vezes mencionado como importante e como umas das potencialidades 

do sistema:  

“[...] a partir do momento depois que já estiver assim implantado o PEC pra eles 

vai ser muito positivo, por enquanto ele só tão vendo o lado de que vai ter mais 

papel, depois que já estiver implantado prontuário eletrônico ele lançará o cartão 

SUS vai preencher todas as informações do paciente.” (E 1) 

“O histórico de saúde, principalmente quando vier a versão completa que é a 

proposta do Ministério da Saúde ter o prontuário eletrônico do Cidadão, isso vai 

ser muito bom. Com o PEC isso vai facilitar bastante, onde o paciente for atendido 

o profissional vai ter acesso. [...]” (E 6) 

 O Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) foi formulado para atender às 

equipes de AB lotadas em UBS parcialmente ou totalmente informatizadas. Um sistema com 

Prontuário Eletrônico melhora o cuidado oferecido à população, amplia a capacidade clínica 

dos profissionais e tem outras vantagens, tais como: otimização dos gastos com gestão da 

informação; compartilhamento entre profissionais de saúde das informações sobre os cidadãos 

que utilizam o serviço de saúde e do seu território; sistematização das informações em saúde 

dos cidadãos de cada episódio de cuidado, ao longo do tempo; integração das ferramentas de 

apoio a decisões na prestação dos serviços de saúde; e, criação de uma plataforma de 

informações da qual é possível extrair resultados das equipes a um custo mais baixo, do que 

em planilhas em papel, e em tempo mais adequado (BRASIL, 2014). 

 Um sistema com prontuário eletrônico deve prover todas as informações e funções que 

deem suporte às atividades essenciais desenvolvidas pelas equipes, como as práticas de 

assistência, de análise da condição de saúde da população e de gestão. 

 É claro que a migração dos prontuários em papel tradicional para o eletrônico 
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introduziu várias mudanças no contexto da saúde (tanto para os profissionais, como para os 

clientes e também para os gestores de serviços de informação das organizações de saúde), 

embora a sua finalidade principal continue sendo: possibilitar o fluxo de informação e 

comunicação intra e entre a equipe de saúde e o paciente; favorecer a continuidade da 

assistência; oferecer segurança ao paciente e à equipe de saúde; constituir documento de base 

para a pesquisa; servir de apoio ao ensino dos profissionais de saúde, sendo, também, de 

grande valia para o gerenciamento de informações sobre saúde (VAN, 1997). 

 Segundo Sabattini (2002), com o advento do prontuário eletrônico “o registro médico 

deixa de ser um documento passivo, difícil de entender, afastado do paciente, para ser um 

instrumento ativo, uma central de serviços de informação, um promotor de saúde e de 

prevenção de problemas e divulgador de informações confiáveis sobre medicina e saúde” 

 Percebe-se, através de um estudo feito por Patrício (2011), que inúmeras são as 

vantagens e possibilidades advindas da utilização do PE, tais como: acesso mais veloz ao 

histórico de saúde e às intervenções às quais o paciente foi submetido; disponibilidade 

remota; uso simultâneo por diversos serviços e profissionais de saúde; flexibilidade do layout 

dos dados; legibilidade absoluta das informações; eliminação da redundância de dados e de 

pedidos de exames complementares; fim da redigitação das informações; integração com 

outros sistemas de informação; processamento contínuo dos dados, deixando-os 

imediatamente disponíveis para todos os atores envolvidos no cuidado ao paciente; 

informações organizadas de forma mais sistemática; facilidade na coleta dos dados para 

emissão de relatórios, seja para pesquisa ou faturamento; acesso ao conhecimento atualizado 

com consequente melhoria do processo de tomada de decisão e da efetividade do cuidado. 

 De acordo com Mourão (2007), o prontuário eletrônico do paciente pode representar 

um novo conceito de tratamento da informação em saúde e servir de instrumento para auxiliar 

no diagnóstico e no tratamento da saúde de uma pessoa, onde quer que ela esteja, e sob quem 

quer que estejam os seus cuidados médicos. 

 Apesar desta constatação, a adoção do PEC não acontece com a rapidez e facilidade 

esperados. Vários são os fatores que dificultam a implantação do prontuário, sendo que os 

aspectos mais citados na literatura estão relacionados ao profissional de saúde: a resistência 

em operar o computador, a alteração do processo de trabalho e o impacto no relacionamento 

com o paciente (MOURÃO, 2007). 

 Os entrevistados observam que os profissionais da ponta ainda não conseguem 
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reconhecer os pontos positivos do novo sistema, o que é expresso através das queixas de mais 

trabalho, pouco entusiasmo e resistência: 

“[...] por enquanto eles só tão vendo o lado de que vai ter mais papel, depois que já 

estiver implantado prontuário eletrônico ele lançará o cartão SUS vai preencher 

todas as informações do paciente.” (E 1) 

“[...] eu via pouco entusiasmo, muita resistência, o que ajudou foi a experiência que 

eu já tenho com a capacitação em gestão de pessoas, aí facilitou o processo de 

comunicação com eles e consegui neutralizar um pouco esse desânimo essa 

desmotivação,  esse senso agressivo usando com um jogo de cintura falando da 

importância do trabalho deles para com as famílias [...]” (E 5) 

“[...] foram muitos poucos que demonstraram interesse porque perceberam que ali 

era só uma consolidação de informações.” (E 6) 

 Entretanto, alguns entrevistados observaram que esses mesmos profissionais 

identificaram aspectos positivos na implantação do sistema:  

“[...] sim, muitos dos profissionais que são comprometidos com serviço, conseguiu 

até identificar essa necessidade de cuidar de cada paciente, eles trouxeram aquela 

preocupação do que vai garantir essa atenção até o final, então eles começaram a 

entender um pouco o processo, já cobram até, a maioria dos profissionais, o 

prontuário eletrônico.” (E 2) 

“[...] quando a gente fala assim agilidade da informação, agilidade da produção, 

eles já se empolgam e sabe que pode agilizar o trabalho deles.” (E 4)  

“[...] uns já acharam ótimo, acreditavam, isso por que a gente passou muita 

confiança  falamos que o trabalho deles ia ser reconhecido.” (E 9) 

“[...] eu vejo a questão da aceitação mesmo da proposta, eu acho que da mesma 

forma que houve a resistência no início, no final de todo o processo de cada 

treinamento a gente via os profissionais pelo menos a maioria deles, claro que 

existe profissionais que reclamam e sempre vão contra o processo, mas a maioria 

deles aceitaram a proposta e estão trabalhando já com esse novo modelo.” (E 3) 

 Cavalcante (2009) descreve bem o que deve ser pensado ao desenvolver um sistema 

de informação, não basta apenas promover um processo de capacitação técnica dos 

profissionais, faz-se necessário entender os impulsos internos e subjetivos que poderão 

desencadear o envolvimento dos sujeitos na utilização deste sistema. Ou seja, os profissionais 

devem sentir-se motivados e envolvidos no processo de utilização do sistema, o que depende 

de valores, crenças, mitos e até mesmo dos “medos” dentro do imaginário de cada indivíduo. 

É preciso entender os aspectos culturais impregnados nos sujeitos que estão expostos aos 

impactos das inovações tecnológicas, como esses sistemas. 

6.1.6 e-SUS: informação-decisão-ação 

 No setor saúde, a informação deve ser entendida como um redutor de incertezas, um 
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instrumento para detectar focos prioritários, com ela, avalia-se a necessidade, levando a um 

planejamento responsável e à execução de ações de que condicionem a realidade às 

transformações necessárias (TEIXEIRA, 2006). 

 É a base essencial para a tomada de decisões, ferramenta imprescindível à Vigilância 

em Saúde, por ser fator desencadeador do processo informação-decisão-ação. O seu uso 

favorece à tomada de decisões (BRASIL, 2007a). 

 Ao indagar os capacitadores se o e-SUS poderia dar conta das necessidades de 

informação de uma equipe, para organização do seu processo de trabalho, percebe-se diante 

das falas que ele teria esse potencial para muitos, mas ainda não utilizado como tal. 

Entretanto, para alguns entrevistados, precisa ser adaptado à realidade local, pois possui dados 

aquém das demandas das equipes:  

“Eu acho que tem algumas coisas, nós percebemos que a ficha de atendimento 

odontológico ela não abraça toda a demanda do profissional de odontologia, então 

ela precisava acrescentar mais alguns dados mais algumas informações, não 

contempla exatamente toda atividade dele, então tem algumas lacunas que são 

observadas em cada área que ele ainda não está assim 100%, mas como está sendo 

feitas atualizações  então acredito que à medida que eles  estão recebendo estas 

informações, eles também estão tendo o cuidado de repassar as novas versões do 

manual com essas mudanças.” (E 1) 

“O e-SUS em si ele traz as informações básicas necessárias, mas ainda sim nós 

precisamos construir nosso próprio sistema que trabalha em paralelo com o e-SUS 

no Brasil, justamente para que a gente atenda mais especificamente a necessidade 

da população de Salvador, pois tem informações que a gente precisa além daquelas, 

então quando a gente tem um sistema próprio ele dá esse respaldo, ele atende no 

quesito geral, mas a gente tem algumas particularidades do nosso território.” (E 2) 

“Eu acho que dá, eu acho que consegue sim.” (E 4) 

“Sim.” (E 8) 

“Sim com certeza, tudo o que eles fazem tem na ficha do e-SUS, tem bastante 

informação.” (E 9) 

 Apenas um entrevistado o acha inadequado e outro considera que o e-SUS veio apenas 

para atrapalhar, segundo a percepção das equipes de saúde da família: 

“Eu não vi nada nesse sentido, no sentido de dar um norte para o planejamento, os 

relatórios dão pouca margem para que eles se planejem dentro da sua esfera de 

trabalho. Muitas vezes essa informação nem é socializada com quem desenvolveu, 

isso é um grande problema inclusive motivacional porque você não sabe o resultado 

daquilo que você tá fazendo, você não sabe se tá surtindo efeito, se aquilo é bom, 

então você fica sem um parâmetro daquilo que você faz, aí a gente acaba tendo 

ideia de robôs.” (E 5) 

“Olhe o que observei que eles [as equipes de saúde da família] dizem é que o e-SUS 

veio para atrapalhar, eles dizem que atrapalha, eles dizem que hoje eles atendem 

muito menos do que atendiam anteriormente porque eles têm uma quantidade de 

papel muito grande para preencher.” (E 7) 
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 Na saúde a informação pode ser importante para conhecer as condições de vida e 

saúde de uma população, além de seus agravos, e também pode ser utilizada para 

planejamento, tomada de decisões e análise da produção das ações em saúde e, desta maneira, 

auxiliar os sujeitos a alcançarem autonomia no desenvolvimento do trabalho em saúde 

(BRASIL, 2004). 

 Assim como em outros sistemas, a integração dos sistemas é reconhecida como um 

ponto-chave da interface do e-SUS: 

“Precisa de melhorias, principalmente com relação ao acompanhamento desses 

pacientes que participam de programa, como tuberculose, hiperdia, às gestantes, 

não contempla, esse ainda tá em processo de adaptação.” (E 6) 

 Com a implantação desse novo sistema, outros serão substituídos. Entre eles, o 

HIPERDIA (SISHIPERDIA), utilizado para o cadastramento e acompanhamento dos usuários 

com hipertensão arterial e/ou com diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 2003). 

 O e-SUS ainda não dá conta das necessidades de informação sobre o banco de dados 

de diabetes e hipertensão. Até o momento da pesquisa, observamos que o SISHIPERDIA 

continuava sendo utilizado pelas equipes de saúde de Salvador e os profissionais, portanto, 

ainda alimentavam os dois sistemas. 

 Ao serem indagados sobre qual o diferencial que o e-SUS traz para a oferta da 

informação, em relação aos sistemas mais antigos, nota-se através das falas a individualidade 

e o tratamento qualitativo da informação: 

“A individualidade, o tratamento qualitativo da informação que até então a maioria 

dos sistemas ministeriais visava, alguns ainda visam produção, quantitativo.” (E 2) 

“O individualizado e o dado qualitativo.” (E 7) 

“O e-SUS eu tenho uma informação mais individualizada, eu tenho todo o histórico 

da vida do paciente, eu consigo ter essas informações, eu acho que é o grande 

diferencial.” (E 8) 

 O SIAB traz informações quantitativas, ou seja, números, produção, total de 

atendimentos. Além de oferecer dados quantitativos, o e-SUS, traz a informação de forma 

mais qualitativa, isso quer dizer que não só é possível quantificar ações de saúde e ocorrência 

de doenças em relação ao território adscrito, como também se ter informações detalhadas, 

podendo ser utilizado para elaboração de políticas públicas e para um melhor planejamento 

em saúde. 
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 O ponto de partida da reestruturação do e-SUS dá-se por meio do detalhamento das 

informações com o uso de dados individualizados, permitindo o acompanhamento de cada 

usuário atendido, assim como as ações desenvolvidas pelo profissional da equipe. Uma das 

principais características desse novo sistema é justamente o registro de informações 

individualizadas, pois oferece ao gestor uma visão mais fidedigna das ações das equipes de 

saúde em relação a cada cidadão de seu território (BRASIL, 2014). 

“Olha os outros sistemas que estavam eles não se comunicavam; as informações, 

ficava cada um separado, e nesse você tem a possibilidade de  integrar  então ficava 

meio solto né, e aí um não fala com outro, você não pode pedir um relatório, pegar 

mais alguns dados e nesse tem a possibilidade sim,  de você pegar esses dados de 

forma que um se comunique com o outro  isso é sim ou ganho.” (E 1) 

 Infelizmente, muitos dos sistemas existentes não foram desenhados de forma a 

permitir a comunicação entre si, tornando ineficiente a utilização e partilha de informação. 

Para além deste fato, a multiplicação de sistemas não articulados gera a existência de dados 

replicados ou contraditórios. A ideia de um sistema que assente em sistemas de informação 

previamente existentes, pode ajudar no processo de integração e facilitar a comunicação entre 

sistemas, sem pôr em risco os dados já existentes ou interferir com as suas atualizações 

(BRASIL, 2007b). 

 Mas o grande diferencial citado por um dos entrevistados é a questão do histórico de 

saúde e o Prontuário Eletrônico: 

 “O histórico de saúde, que é a questão do prontuário eletrônico.” (E 6) 

 O e-SUS também permite acompanhar o histórico de saúde do usuário por meio dos 

atendimentos realizados, dispensação de medicamentos e realização de exames, emitindo 

comprovantes para facilitar o controle pela Unidade Básica de Saúde e pelo próprio usuário. 

 Tais dados precisam ser organizados de modo a produzir um contexto que servirá de 

apoio para tomada de decisão sobre o tipo de tratamento ao qual o paciente deverá ser 

submetido, orientando todo o processo de atendimento à saúde de um indivíduo ou de uma 

população, tudo isso gera o histórico do paciente. Já o prontuário eletrônico é um meio físico, 

um repositório onde todas as informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da 

vida de um indivíduo estão armazenadas e muitos benefícios podem ser obtidos deste formato 

de armazenamento (BEZERRA, 2009). 

 Além disso, o PEC possui ferramentas para cadastro dos indivíduos no território, 

gestão da agenda dos profissionais, acolhimento à demanda espontânea, atendimento 
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individual e registro de atividades coletivas. A próxima versão do sistema, que está em 

construção, já prevê inclusão de outras funcionalidades como abordagem familiar, controle de 

imunização, prontuário de saúde bucal, gestão da lista de espera de encaminhamentos, gestão 

do cuidado a doenças crônicas, além de integração com Telessaúde e geração de relatórios 

dinâmicos. Com esta nova versão também será possível monitorar pacientes faltosos e realizar 

controle de medicamentos e exames pelo computador (BRASIL, 2014). 

 As versões, quando vão sendo adaptadas, vão incluindo módulos, por exemplo, a 

próxima versão 3.0 do sistema, a que o Ministério diz ser a final, terá o módulo voltado para 

imunobiológicos, englobando de vez o SIPNI (Sistema de Informação da Política Nacional de 

Imunização) (BRASIL, 2015). 

6.1.7 E os profissionais da ponta, preparados? 

 A grande importância de um processo de capacitação é saber se aqueles profissionais 

que foram capacitados estão aptos a colocarem em prática aquilo que aprenderam. Ao serem 

perguntados se os profissionais da atenção básica estão preparados para usarem esse novo 

sistema, obtivemos as seguintes percepções dos entrevistados: 

“Olha, eu considero que sim, que eles estão preparados sim, são informações do 

dia-a-dia todos os formulários tiveram poucas novidades para eles porque são 

informações que eles já conhecem, já trabalham então pra eles a novidade foi só 

mais um formulário, mas em termos de informações, de dados não a questão da 

resistência porque tem alguns campos que eles não preenchem  então a gente 

observou  que, às vezes, não se preenche como deve não é que não sabe, ele sabe 

exatamente porque as mudanças foram poucas, a forma que foi diferente de fazer a 

mesma abordagem.” (E 1) 

“Até então o que foi implantado até agora sim, mas acho que as capacitações 

devem ser constantes até porque o sistema ele vai evoluindo com o processo, 

inclusive a opinião do profissional que está utilizando é importante para essa 

evolução, e aí há uma necessidade de troca tanto da experiência dele em campo 

quanto da evolução do sistema, então a capacitação hoje ela está atingindo o 

objetivo, mas ela tem que ser constante.” (E 2) 

“Acho que sim, eles sempre estão levantando dúvidas que sempre surgem, eu acho 

que a gente precisa melhorar a capacitação e dar a orientação do ponto de vista 

tecnológico. Mas eu acho que sim, hoje eles estão capacitados mas ainda com 

pequenas dúvidas que podem ser tiradas sem problemas.” (E 5) 

“Sim sim, eles já estão utilizando, mas tem algumas pessoas que não preenchem os 

campos obrigatórios e impede a inserção dos dados no sistema, então é 

basicamente isso no mais estão adaptados.” (E 6) 

 A maioria deles disse que sim, embora acreditem que as capacitações deveriam ser 

constantes, seja para tirar dúvidas que ainda vêm surgindo, seja para fornecer orientações 

sobre o preenchimento correto de informações obrigatórias e que ainda assim não estão sendo 
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preenchidas, numa estratégia de supervisão. Segundo eles, não se trata de informações novas, 

mas sim informações já conhecidas deles.  

 O processo de implementação do e-SUS em Salvador encontra-se em curso. A 

primeira etapa do processo de capacitação ocorreu em julho de 2014, onde ACS, enfermeiros, 

médicos e os profissionais do NASF, foram apresentados ao novo sistema e treinados a 

preencher algumas das fichas do modelo CDS.  

 A Coleta de Dados Simplificada é um dos componentes da estratégia e-SUS, sendo 

utilizada principalmente nos serviços de saúde que não dispõem de sistema informatizado 

para utilização rotineira no trabalho. O objetivo do sistema com CDS é ser um programa de 

digitação de fichas que contém dados coletados em cadastros, visitas domiciliares, 

atendimentos e atividades desenvolvidas nas UBS pelas equipes de atenção básica. É um 

software de caráter transitório, a ser utilizado até que os municípios alcancem os padrões 

necessários para implantação do prontuário eletrônico, pois não é necessário que as UBS 

estejam informatizadas ou que tenham conexão com a internet (BRASIL, 2015). 

 Dos entrevistados, apenas um opinou que eles não estão preparados: 

“Não, primeiro pela resistência mesmo, eles têm resistência de captar a informação 

que a gente passa, então existe ainda muitas dúvidas, eles ficam meio inseguros, até 

mesmo na hora de preencher a ficha tem perguntas que eles acham que não podem 

fazer.” (E 4) 

 Segundo ele, a questão principal é a resistência e a insegurança. Outro acredita que 

apenas alguns estão preparados como já mencionado anteriormente, pois se tem informações 

importantes para serem enviadas e as mesmas não estão sendo: 

“Alguns, mas você sempre sai com aquela sensação de que tem um ou outro com 

dificuldade de aprendizado, tanto que alguns ficavam às vezes depois, esperava 

normalmente esse líder sair pra tirar dúvidas. Mesmo assim, existem informações 

que a gente sabe que é primordial e eles não estão mandando.” (E 7) 

 Apesar da dificuldade notória que os profissionais da saúde têm de preenchimento de 

papel, segundo Mota (2008), estes profissionais costumam relatar que suas dificuldades estão 

relacionadas ao fato de que as fichas/formulários não contemplam as informações a serem 

registradas, existem dúvidas que muitas vezes não são devidamente esclarecidas, excesso de 

fichas/formulários, incerteza quanto à confiabilidade das informações, dificuldades 

terminológicas e de linguagem. 

 Para estes profissionais, a orientação tem que ser mais de perto, a disponibilidade para 
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tirar dúvidas, esclarecimentos, e, até mesmo, novas capacitações para que eles se sintam 

confiantes a utilizarem o novo sistema.  

 Um estudo desenvolvido por Silva e Laprega (2005) que teve a intenção de realizar 

uma avaliação crítica do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e a implantação 

do mesmo na Região de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, também identificou várias 

dificuldades sentidas pelos integrantes das equipes de saúde da família. Os autores afirmam 

que “a maioria dos profissionais das equipes, principalmente os Agentes Comunitários de 

Saúde, reclamou do excesso de fichas usadas em sua rotina de trabalho, o que resultaria em 

perda de tempo, dificultando a dinamização do trabalho”  

6.1.8 Infraestrutura: otimização dos dados 

 Diante de tudo, para que realmente funcione, é necessário que as Unidades de Saúde 

tenham a infraestrutura necessária para assumir esse novo sistema. Ao serem interrogados 

sobre esta questão, 100% dos entrevistados citou que sim no que diz respeito ao uso com o 

sistema de Coleta de Dados Simplificada: 

“Olha, hoje nós não trabalhamos com o PEC, nós estamos trabalhando com modelo 

em CDS, hoje os profissionais eles precisam preencher a ficha, preencher os papéis 

e encaminhar para digitação o nosso objetivo é que o futuro muito breve a gente 

consiga esses equipamentos pra informatizar todos os consultórios e que o próprio 

profissional preencha, porque a partir do momento que for no prontuário 

eletrônico, ele tá ali com paciente, ele coloca o cartão SUS e tudo que for de dados 

pessoais ele vai preencher automaticamente ele só vai ter que ir sinalizando a 

questão do atendimento específico referente a cada área, mas aí vai facilitar muito 

mais hoje dentro dos consultórios nós não temos equipamentos, todas as unidades 

de saúde tem computadores sim, mas não nos consultórios médicos, estamos com 

esse projeto mas dependendo dos recursos.” (E 1) 

“Está se adquirindo, porque o processo da atividade pública, a evolução dela é de 

acordo a necessidade, então assim, está se preparando pra essa evolução do 

sistema para o prontuário eletrônico, as unidades já estejam preparadas para 

receber esse sistema nessa nova fase.” (E 2) 

“Sim, todas as unidades têm computadores, foram contratados digitadores para 

alimentação dessas fichas coletadas, nós criamos um núcleo de digitação aqui no 

CAE centro, uma equipe ficou responsável pela digitação e tudo de forma 

integrada, a gente pegava essas fichas do campo, separadas já, alimentava o 

sistema e devolvia separadas também essas fichas, então houve uma força tarefa no 

início para digitação, foi muito trabalhoso.” (E 3) 

“Acho que sim, não todas mas a maioria está completa.” (E 4) 

“Condições para implantar o PEC no momento não, porque pra isso necessita de 

um computador na sala de cada profissional, Salvador só o CDS.” (E 6) 

“Tem computadores, mas quando vier o PEC, a gente vai na Unidade e vai colocar 

bonitinho os computadores em cada consultório, para o que precisa até agora tem.” 

(E 9) 
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 A maioria citou sim para o modelo CDS, que é o que está em vigor no Município de 

Salvador, onde só necessita de papéis e fichas que são preenchidas pelos profissionais durante 

o atendimento. Os computadores que todas as Unidades têm, conforme o entrevistado (E 3) 

cita, são os computadores de marcação de agenda, regulação e do sistema de vacina. 

Computadores nos consultórios ainda não existem. 

 No momento, para migrar para o sistema PEC, as Unidades ainda não estão 

preparadas, embora já estejam se preparando para a evolução do sistema. Para esse primeiro 

momento, foram contratados digitadores para dar suporte na alimentação do mesmo. 

 Um outro entrevistado citou que a SMS preparou antes a infraestrutura para atender à 

implementação: 

“Estão, esse é um grande problema também que o Ministério não pensou antes de 

disponibilizar o sistema pra que os municípios utilizassem, eu conheço muitos 

municípios na Bahia que não levaram o sistema adiante justamente por conta da 

rede, da internet, dos computadores disponíveis para que seja utilizado. Aqui na 

secretaria felizmente não sofre esse problema, já tinha sido preparada a infra-

estrutura necessária, a troca de computadores antigos das unidades pra justamente 

atender a implementação dessa nova tecnologia do e-SUS.” (E 5) 

 O entrevistado (E 7), além de relatar que sim, fala da questão de um projeto piloto para 

o prontuário eletrônico que o município já tem:  

“Para a versão simplificada o CDS tá tranquilo, para o PEC que ainda não, porque 

precisa ter equipamentos e não é barato, aqui internamente já está em processo de 

desenvolvimento do PEC que eu acho que vai ser sucesso, esse ano tá com a 

possibilidade da gente implantar o projeto piloto só pra a gente ver como é que ele 

vai funcionar, uma versão inicial.” (E 7) 

 Com o avanço tecnológico na área da saúde, a demanda por soluções de prontuário 

eletrônico está deixando de ser uma tendência para se tornar uma necessidade. Por meio do 

prontuário eletrônico, obtém-se uma série de benefícios e melhoria da qualidade dos serviços 

de saúde, tais como mobilidade (não é necessário transportar prontuários), legibilidade dos 

registros (evita escrita ilegível), compartilhamento (vários profissionais podem inserir 

registros simultaneamente) e segurança das informações (não há acesso físico). 

 A questão da internet novamente veio à tona: 

“Tem, a maior dificuldade que a gente tinha era justamente com o contrato da 

internet, a gente tinha um grande problema de está sempre caindo, a lentidão, a 

capacidade é muito pouca, hoje tudo é informatizado, farmácia, vacina, mas houve 

uma mudança do contrato e a gente tá com um contrato bem melhor, a capacidade 

da internet nas unidades está bem melhor, eu acredito que sim estão preparadas, 

como Salvador ainda é CDS, tem infraestrutura para tal.” (E 8). 

http://www.bairral.com.br/blog/bastidores/programa-de-digitalizacao-de-prontuarios-interesse-historico-e-cientifico/
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 Segundo o Ministério da Saúde (2015), a conectividade à internet potencializa a 

implantação do sistema com PEC no âmbito do e-SUS, aprimorando a coordenação do 

cuidado nas UBS e possibilitando o acompanhamento das ações de saúde por meio da 

integração automatizada dos sistemas de informação que apoiam as redes de atenção, além de 

fortalecer a integração das ações de Tele Saúde e a consolidação do Cartão Nacional do SUS. 

6.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES 

 Pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como diretrizes 

básicas: a descentralização, com direção única em cada esfera de governo; o atendimento 

integral, abrangendo atividades assistenciais curativas e, prioritariamente, preventivas; e a 

participação da comunidade, ou seja, o exercício do controle social sobre as atividades e os 

serviços públicos de saúde (CARVALHO, 1995). 

 A Avaliação das Tecnologias em Saúde se constitui numa ferramenta para garantir 

esses três princípios básicos. A descentralização redistribui o poder e a responsabilidade entre 

os diferentes níveis de gestão, que passam a decidir em cada instância sobre questões ligadas 

à regulamentação do setor e alocação dos recursos disponíveis. Neste processo, a 

incorporação de uma tecnologia no setor Saúde é regulamentada por diferentes atores. A 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no seu papel de regular a entrada da 

tecnologia no mercado, demanda informação quanto à segurança, benefício, indicação de uso 

e preço a ser praticado no mercado para autorizar a comercialização (registro) da tecnologia 

no país (BRASIL, 2009).  

 Segundo o Ministério da Saúde (2009), a avaliação de tecnologias em saúde é uma 

forma sistemática de sintetizar evidência científica e a perspectiva de diferentes atores sobre 

os aspectos decorrentes da incorporação de tecnologias. Assim as decisões, tendo por base 

uma avaliação prévia, têm como vantagem a explicitação dos critérios de decisão e a 

possibilidade de participação da sociedade. 

 Os serviços de saúde registram rotineiramente uma grande quantidade de informações 

que não são utilizadas nem para a análise da situação de saúde, nem para a definição de 

prioridades, nem para a reorientação de práticas. Muitas dessas informações obtidas 

regularmente, se analisadas pelos gestores, podem se constituir em matéria-prima para um 

processo desejável de avaliação continuada dos serviços, também chamada de monitoramento 

(SILVA, 1994). 
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 Segue abaixo resultados referentes às entrevistas realizadas com os gestores.  

6.2.1 Perfil dos entrevistados 

 Os três gestores entrevistados, fazem parte da Secretaria Municipal de Salvador, 

possuem as funções de Coordenadora da Atenção Básica, Tecnólogo da Informação e Técnica 

da Atenção Básica. O tempo na função de cada um deles na Secretaria é de 11 meses, 7 anos e 

8 anos respectivamente. As entrevistas ocorreram em momentos diferentes devido aos vários 

compromissos diários e às atribuições profissionais dos mesmos. 

6.2.2 A capacitação: direcionamento e prazo 

 Ao serem indagados para quais profissionais da Atenção Básica a capacitação em e-

SUS foi direcionada, observa-se de acordo com as falas, que inicialmente houve uma 

preocupação com os Agentes Comunitários, como ja mencionado no subcapítulo anterior, 

ocorreu em decorrência da necessidade do cadastro do território se dar antes de iniciar a 

utilização das demais fichas do sistema, seja pela coleta de dados simplificada, seja pelo uso 

do prontuário eletrônico. 

“Todos os profissionais das Equipes de Saúde da Família participaram, mas a 

nossa demanda maior foi com os Agentes de Saúde que iriam utilizar as fichas 

inicialmente.” (E 1) 

“Para as Equipes de Saúde da Família e para as Unidades Básicas de Saúde que 

tinha o PACS. Começou com os enfermeiros, os agentes e com todos os outros 

profissionais.” (E 3) 

 A estratégia de cadastramento foi desenhada para ser implantada de maneira gradual; 

ao mesmo tempo em que os ACS realizariam o cadastro, os demais profissionais da equipe 

realizariam suas ações. O processo de capacitação no município de Salvador durou em torno 

de uma a duas semanas; conforme as dúvidas iriam surgindo, os profissionais estavam ali para 

dar suporte: 

“Olha, foram 1800 profissionais das equipes de saúde que a gente capacitou para o 

preenchimento das fichas e durou uma semana e meia todo o processo de 

capacitação, claro que eventualmente você teve a questão do suporte, tirar dúvidas, 

e ficaram profissionais por um período tirando essas dúvidas. Na verdade o 

processo teve que ser rápido porque havia a necessidade do registro, e aí houve 

uma certa correria no processo, mas a gente sempre com o apoio aqui em qualquer 

momento que esse profissional precisasse.” (E 1) 

“Uma semana e meia mais ou menos, com turnos de 8 horas por grupos a 

capacitação, fora os momentos locais que os apoiadores davam ás equipes com as 
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dúvidas que iam surgindo. Tivemos o apoio do DATASUS e do pessoal da 

Secretaria do Estado e o nosso apoiador do Ministério ele também fazem todo o 

trabalho, sempre tá ligando perguntando tirando as dúvidas.” (E 2) 

“Foi um dia inteiro de 8 às 17 horas. Durou mais ou menos umas duas semanas 

para capacitar todos os profissionais em Salvador.” (E 3) 

 Estima-se que a capacitação/implantação do Sistema com CDS deva durar no máximo 

uma semana, incluindo a operação assistida que em muitos casos pode ser feita à distância. Já 

a capacitação/implantação do Sistema com PEC, as primeiras etapas ocorrem em uma semana 

e devem ser acompanhadas (operação assistida) por um técnico de implantação por mais 

quatro semanas. A operação assistida é a etapa que consiste do período em que os 

profissionais da equipe, já usando o sistema, podem ter dúvidas e precisam de um apoio 

rápido para saná-las (BRASIL, 2014). 

 Em relação ao prazo de uma semana para a capacitação ocorrer, acreditamos ser o 

suficiente, desde que acontecesse todos os dias no prazo de 8 horas cada, e não em apenas um 

dia. Sendo assim, poderia ter sido melhor planejada, dividido melhor as turmas, não 

sobrecarregando os capacitadores e com um melhor rendimento. 

 Salvador foi capacitado para o uso do Sistema com Coleta de Dados Simplificada, 

uma outra etapa de capacitação, destinada para o Sistema do Prontuário Eletrônico, ainda está 

por vir. Já existe um projeto piloto para a migração do sistema; quando isso ocorrer, os 

profissionais deverão receber essa nova etapa de capacitação. 

 Um dos entrevistados menciona o apoio recebido pelo DATASUS, onde segundo o 

Ministério da Saúde, as regionais do DATASUS são apoiadoras das equipes das Secretarias 

Estaduais de Saúde (SES), prioritariamente, e de municípios nas suas estratégias de 

capacitação. 

6.2.3 Papel do gestor da saúde e os benefícios do sistema e-SUS a nível central 

 O gestor do Sistema Único de Saúde é a autoridade sanitária em cada esfera de 

governo cuja ação política e técnica deve ser pautada pelos princípios da Reforma Sanitária 

Brasileira. Com a responsabilidade de comandar um sistema de saúde municipal, estadual ou 

nacional, exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 

acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. O conjunto de conhecimentos e práticas de 

gestão necessários para a implementação das políticas públicas na área da saúde é o que se 

denomina de funções gestoras (BISPO, 2011). 
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 Ao questioná-los se, em nível Central da Secretaria de Saúde, há benefício com esse 

novo modelo de Sistema de Informação, pode-se observar que o e-SUS ainda está 

conquistando o seu espaço, devido alguns fatores citados: 

“[...] apesar do Ministério tá com essa nova proposta de ser mais individualmente a 

informação, ter o dado mais específico do paciente ele ainda continua no que a 

gente pensa que é de forma muito genérica, a gente ainda pensa de forma mais 

específica por que, o Ministério ele tem uma visão a nível Federal, quando você tá 

no município você tem as suas particularidades as suas especificidades, o gestor ele 

procura resolver o problema do seu município, enfrentar as dificuldades do 

município, [...] a gente sabe que cada município funciona de uma forma, por 

exemplo aqui em Salvador, a gente tem a questão da anemia falciforme, que é uma 

questão específica da população negra, é mais incidente aqui no município de 

Salvador, então a gente precisaria ter no sistema algumas informações mais 

específicas sobre essa doença, desse paciente, como ele tá sendo tratado, então 

existe especificidades, particularidades de cada um né.[...]”(E 1) 

“Eu acho que o e-SUS ele tem um potencial, eu acho que ele ainda tá caminhando, 

ele modifica constantemente, ele traz benefícios importantes, existe ainda uma 

fragilidade por ser um sistema novo, que requer um cuidado maior, e se a gente 

observar, desde que foi implantado, a gente teve várias versões.” (E 2) 

“Eu acho que esse benefício ainda está construindo, a gente hoje enfrenta a 

dificuldade de digitação, por que não temos digitador suficiente.” (E 3) 

 Segundo as falas, pode-se observar que é um sistema bom, porém devido algumas 

deficiências ele ainda está ganhando o seu espaço. Tem a questão da anemia falciforme que é 

um problema local e já foi citado anteriormente por algum dos capacitadores que não existe 

no campo doenças o preenchimento para tal. 

 O e-SUS está sempre atualizando, modificando e criando novas versões, de fato, o 

Ministério da Saúde vem disponibilizando novas versões dos softwares PEC e CDS referentes 

à estratégia e-SUS/SISAB. As novas versões são essenciais para o bom funcionamento do 

sistema e adequação à realidade dos municípios baianos (BAHIA, 2015). 

 Um dos entrevistados cita a questão do número de digitadores não ser suficiente. O 

processo de digitação deve ser definido no âmbito da gestão municipal, considerando os 

aspectos logísticos e os recursos humanos disponíveis a esse fim. Em especial, considerando 

os diferentes cenários de implantação, como visto no Manual de Implantação da Estratégia e-

SUS AB, o fluxo deve estar adequado a cada realidade (BRASIL, 2014). 

 Não é novidade somente com o e-SUS; problemas com a infraestrutura já ocorrem 

com outros sistemas anteriores. A maioria dos municípios brasileiros efetua apenas 

procedimentos de coleta de dados para os sistemas de âmbito federal ou estadual. Em outro 

extremo, há secretarias que, além dessa função, já produzem, processam, organizam e 

analisam a informação em saúde de seu município, apresentando seus resultados em 
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periódicos especializados e eventos científicos. É comum encontrar nas estruturas locais que 

ainda buscam consolidar seus próprios sistemas de informação dificuldades quanto à 

montagem de infraestrutura de informática (incluindo recursos, equipamentos e pessoal); 

definição adequada de procedimentos de coleta; conhecimento e acesso restritos quanto às 

alternativas de processamento e falta ou deficiência de recursos humanos qualificados para 

digitação e análise das informações obtidas (BRANCO, 1996). 

 Os desafios dos gestores em saúde pública são diversos e têm que levar em 

consideração todas as peculiaridades da região, bem como atender aos aspectos legais, éticos 

e morais da gestão pública, sem prejudicar a qualidade dos produtos adquiridos e serviços 

prestados (MACEDO, 2010). 

 Em um universo de recursos finitos, o planejamento se mostra como estratégia 

fundamental para a prestação de bons serviços com gastos compatíveis, propiciando o 

equilíbrio entre investimentos financeiros, horas-trabalho dos profissionais e melhoria dos 

indicadores/qualidade de vida da população. Para que isso ocorra, a captação e gestão 

adequada das informações são imprescindíveis. Tradicionalmente, as situações finalísticas 

(resultados) são expressas parcialmente por meio dos indicadores de saúde, captados 

sistematicamente pelos vários sistemas de informação do SUS.  

6.2.4 Fragilidades e potencialidades no uso do sistema 

 O planejamento é um processo de tomada de decisões que, com base na situação atual, 

visa à determinação de providências a tomar, objetivando atingir uma situação futura 

desejada. A informação é fonte fundamental para o desenvolvimento do planejamento das 

ações locais, assim como sustentação para os integrantes da equipe alicerçarem suas 

atividades e ações pautadas na realidade locorregional. Sobre as fragilidades encontradas no 

uso do sistema e-SUS para o planejamento de saúde, além da questão da não adaptação do 

sistema à realidade local, foram citados outros problemas. 

 Uma das queixas é a não atualização em tempo real da informação: 

“Eu acho que um problema que a gente tem é a atualização na base Nacional, leva 

alguns dias para a informação chegar até o Ministério da Saúde, não é 

instantâneo.” (E 2) 

 Entretanto, o Ministério da Saúde alega que o envio dos dados é automático e está 

configurado para ocorrer entre 0:00h a 6:00h da manhã. Para isso o computador deve 
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permanecer ligado e conectado à internet. Caso a UBS não tenha conexão à internet, é 

possível fazer uma instalação off-line, tanto do PEC como do CDS. No entanto, é necessário 

ter ao menos uma versão online no município - em um Sistema com PEC ou um Centralizador 

Municipal - para envio das informações ao SISAB (BRASIL, 2014). 

 O acompanhamento das ações de saúde que são realizadas no território é uma tarefa 

extremamente importante no cotidiano das equipes de atenção básica à saúde. Esta atividade, 

além de auxiliar os trabalhadores a enxergar seu território, exprime o resultado do seu 

trabalho, podendo ser potente ferramenta de reflexão e transformação do seu processo de 

trabalho. 

 Os relatórios permitem que trabalhadores e gestores possam visualizar, de forma 

sintetizada e sistematizada, as ações de saúde realizadas no território. São vários tipos de 

relatórios, divididos em consolidados e operacionais e são utilizados por diferentes tipos de 

atores. A fala de um dos entrevistados é geradora de apreensão: 

“Olha só, o e-SUS ele ainda não tá gerando relatório, isso até é uma discussão que 

a gente ainda vem tendo.” (E 3) 

 Entretanto, de acordo com o Ministério da Saúde (2015), por meio do manual de 

perguntas frequentes sobre o e-SUS, é possível a geração de relatórios. O referido manual 

ensina o “passo-passo” de como os gestores podem gerá-los. Preocupa-nos identificar que um 

dos gestores entrevistados não conhece esta possibilidade de uso da ferramenta em seu 

cotidiano. 

 Segundo informe da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (2015), é possível 

realizar a consulta aos relatórios da base de dados do e-SUS através do mesmo passo-passo 

informado pelo Ministério, com um link que direciona o profissional direto para a página do 

SISAB. 

 É possível constatar que realmente isso ocorre através da fala de outro entrevistado: 

“[...] os próprios relatórios que é possível a gente puxar, são relatórios que trazem 

informações que são interessantes e que potencializam a organização do serviço 

não só em nível Central mas também em nível local, para o profissional utilizá-lo 

para fazer o planejamento da equipe.” (E 2) 

 Essa aparente divergência de respostas demonstra que pode ter havido falhas no 

treinamento, que o treinamento não teve tanta consistência. Como um gestor não sabe que o 

sistema pode gerar relatórios?  
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 Em relação ao que foi encontrado de potencial no uso do sistema, todos consideram 

que existem aspectos positivos do e-SUS. Entre estes, o prontuário eletrônico é considerado 

um grande avanço para a saúde da população: 

“Ele contempla uma questão importante que é nessa questão específica do paciente, 

que ele trouxe como aperfeiçoamento e uma potencialidade é o prontuário 

eletrônico, então o prontuário eletrônico na rede de saúde é um ponto assim que é 

crucial, porque é ali o atendimento do profissional de saúde, é anotando as 

informações do estado de saúde do paciente e aí tendo o histórico de toda aquela 

situação, da evolução da doença do paciente, do acompanhamento, dos programas 

que ele participa, é importante porque a rede vai ter a informação ali, a gestão vai 

ter informação de vários pacientes na verdade pra várias doenças e poder 

acompanhar e a partir dessa informação traçar as prioridades, o que pode ser feito, 

os direcionamentos e com isso eu acho que a saúde anda melhor.” (E 1) 

 A utilização de sistema eletrônico amplia o acesso e a qualidade da assistência 

prestada à população, tornando o atendimento mais eficiente. Segundo o Ministro da Saúde, a 

prioridade é tornar cada vez melhor o acompanhamento dos pacientes atendidos no Sistema 

Único de Saúde, reunindo em um único sistema todo o histórico de atendimento de cada 

cidadão. Isso representa agilidade e organização tanto para o usuário dos serviços públicos de 

saúde quanto para os profissionais de saúde. Sabemos que com saúde todo ganho de tempo é 

importante. A medida também vai ajudar ainda mais no fluxo de transmissão das informações 

entre município e Ministério da Saúde (BRASIL, 2015). 

 Segundo Alves (2014), o pensador John Kotter traz uma teoria sobre Gestão de 

Mudança, onde acredita que qualquer mudança tem componentes emocionais e situacionais; 

ele propõe um modelo para ajudar os líderes a gerir desafios que surgem nesse momento, 

onde aponta para a necessidade de pensar o processo de mudança como uma jornada para toda 

a organização. Não dá para implantar usando uma força ditatorial ou com imposições, pois 

todos precisam entender o processo de mudança, pois só assim a transição será mais tranquila. 

Isso se aplica na hora de implantar o Prontuário Eletrônico. 

 O prontuário eletrônico do paciente pode representar um novo conceito de tratamento 

da informação em saúde e servir de instrumento para auxiliar no diagnóstico e no tratamento 

da saúde de uma pessoa, onde quer que ela esteja, e sob quem quer que estejam os seus 

cuidados médicos (MOURÃO, 2007). 

 Para Pinto (2006), o prontuário do paciente permite a resolução de problemas de 

ordem clínica e administrativa orientando a gestão e a tomada de decisão. Lobo (2006) 

ressalta que este registro é fonte de informação para a pesquisa, ações administrativas e 

avaliação de desempenho, além de ser documento legal da atuação médica. De acordo com 

http://www.kotterinternational.com/about-us/who-we-are/john-kotter/
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Thofehrn e Lima (2006) e Vasconcelos et al (2009), o prontuário evidencia a qualidade do 

atendimento prestado ao paciente e é um meio de comunicação entre os profissionais de saúde 

que fornece visibilidade aos casos, identificando a responsabilidade profissional sobre suas 

ações, fornecendo apoio à pesquisa e à formação profissional. 

 Segundo Martin (2010), o PEC é também apresentado como recurso para atender as 

atuais demandas dos serviços de saúde. Atualmente, observa-se uma mudança nos modelos de 

serviços de saúde e a tecnologia de informação precisa, consequentemente, mudar para 

continuar atendendo às necessidades de seus usuários. 

 Outro ponto fundamental identificado positivamente nas entrevistas foi a questão do 

acolhimento: 

“Ele é um sistema que agrega novas informações, principalmente uma das coisas 

que chamou bem atenção é, de você trazer a abordagem do acolhimento, que nas 

fichas do SIAB ele não era visto, no e-SUS ele possibilita isso, você olhar o 

acolhimento [...].” (E 2) 

 Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 

saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ 

populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, 

a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de 

confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário 

com sua rede sócio-afetiva. 

 Além do acolhimento, o e-SUS, como já dito anteriormente pelos profissionais de 

saúde, traz o grande diferencial que é o tratamento dos dados ter um caráter individualizado, 

como podemos observar na fala do entrevistado: 

 “Eu acho que a informação ficou mais rica, a gente pode ver o individual antes era 

muito agregado agora o dado é individualizado e a questão da integração dos 

sistemas, acho que isso é muito importante. O e-SUS é um salto.” (E 3) 

 A reestruturação do sistema se deu por meio do detalhamento das informações com o 

uso de dados individualizados, permitindo o acompanhamento de cada usuário atendido, 

assim como as ações desenvolvidas pelo profissional da equipe. Outro ponto importante como 

já mencionado, é a integração dos diversos sistemas de informação oficiais existentes na 

Atenção Básica, onde se reduz a necessidade de registrar as mesmas informações em mais de 

um instrumento (fichas/sistemas), o que otimiza o trabalho dos profissionais da AB e o uso da 

informação para gestão e qualificação do cuidado em saúde (BRASIL, 2014). 
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 Como o próprio entrevistado afirma, isto é um salto; os municípios como Salvador que 

já fazem uso do e-SUS já podem realizar o acompanhamento do estado nutricional, por 

exemplo, por meio do próprio e-SUS, e todos os dados registrados passam a compor os 

relatórios consolidados no Sistema Gerador de Relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional- SISVAN web (BRASIL, 2013). 

6.2.5 E os profissionais, estão preparados? 

 Ao serem questionados se os profissionais da Atenção Básica capacitados estão 

preparados para usar esse novo sistema, todos entrevistados acreditam que sim, porém ainda 

existem barreiras: 

“Assim, falando específico aqui do município de Salvador, o que acontece com 

relação aos profissionais a gente encontrou muita dificuldade, porque o profissional 

da área de saúde, porque assim, tecnologia ainda é muito nova na unidade de 

saúde, o computador lá funcionando, nós não temos uma situação ideal ainda, mas 

todo processo de informação envolve claro a estrutura de equipamentos, mas você 

não adianta só ter equipamento lá, você tem que ter um profissional habilitado para 

utilizar, então a grande dificuldade foi essa, tem profissionais na rede não 

habilitados e essa foi a grande dificuldade, por exemplo, como eu vou fazer pra 

inserir isso aqui?  profissionais mesmo com dificuldade de operacionalização do 

computador, não conhecendo o mouse, isso a gente vem enfrentando há muito 

tempo, essa gestão que está agora está há uns 7 anos,  desde o primeiro sistema  via 

web que a gente  colocou nas unidades, a estrutura muito precária mas com esses 

anos, houve uma informatização da unidade, hoje tá bem melhor, mas no primórdio, 

lá no início,tinha profissionais completamente que não sabia nem mexer no mouse. 

Então hoje, tá melhor mas o processo ainda e a dificuldade é o profissional, além 

das barreiras  do próprio processo.” (E 1) 

 O que se pode observar na fala do entrevistado está relacionado a uma questão anterior 

ao uso de um sistema novo, que é a resistência do profissional quanto ao manuseio da 

máquina ou dificuldade em relação ao computador. 

 Em um processo de implementação de algo que ainda está se construindo, existe a 

necessidade de apoio contínuo e de profissionais qualificados para tirar dúvidas e esclarecer 

possíveis questionamentos que possam surgir do campo, como argumenta o entrevistado: 

“Sim, [...] mas você sabe que as dificuldades ainda vão existindo, mas a gente tem 

buscado apoiar os profissionais no preenchimento das fichas.” (E 2) 

 Pessoas que não dominam a utilização de computadores também podem fazer uso do 

sistema; consequentemente, necessitam ser observadas e guiadas pelos processos de 

planejamento e análise (OLIVEIRA, 2010). 
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 O município deve focar e investir em educação permanente para todos os profissionais 

da sua rede de atenção. A educação permanente é uma ação pedagógica adotada para enfocar 

o cotidiano do trabalho em saúde, “realiza a agregação entre aprendizado, reflexão crítica 

sobre o trabalho e resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva” (BRASIL, 

2004a). 

 Segundo Andrade (2011), ela é uma das responsabilidades sanitárias compartilhadas 

entre os três níveis gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas no Pacto de Gestão. 

A educação permanente em saúde, como política e estratégia para a mudança das práticas de 

saúde, deve contar com a participação dos envolvidos: gestores, formadores, trabalhadores da 

saúde e pessoas envolvidas em movimentos sociais e no controle social. 

 O processo de implementação do e-SUS em Salvador ainda não acabou. A primeira 

etapa de capacitação ocorreu em julho de 2014, onde ACS, enfermeiros, médicos e os 

profissionais do NASF, foram apresentados ao novo sistema e treinados a preencher algumas 

das fichas do modelo CDS. Quando o prontuário eletrônico for implantado nas Unidades de 

Saúde, uma nova etapa de capacitação ainda ocorrerá. 

6.2.6 Infraestrutura das unidades de saúde para o e-SUS 

 Ao serem interrogados se as Unidades tem infraestrutura para assumir esse sistema, 

todos entrevistados responderam afirmativamente, o que é um ponto extremamente favorável 

ao sucesso desta implementação: 

“[...] hoje as Unidades de Saúde tão 100% informatizada, se houver 95% mas pode-

se considerar 100%. Na medida que a gente for implantar o prontuário eletrônico a 

gente vai informatizar o consultório.  Pra atender o e-SUS até o momento as 

unidades estão.” (E 1) 

“Para o CDS sim, a gente tem todo um planejamento para implantação do PEC 

considerando as questões financeiras e toda a realidade que a gente tem e à 

necessidade de adequação que precisam ser feitas nas unidades, porque todos os 

consultórios tem que ter no computador, então esse eu acho que ainda é a longo 

prazo.” (E 2) 

“O CDS sim, para o PEC faltam as máquinas para os consultórios.” (E 3) 

 Foi observado nas falas dos gestores, o mesmo relato que os capacitadores 

informaram, todos citaram que sim para o modelo CDS, que é o que está em vigor no 

Município de Salvador. No momento, para o PEC, não estão preparados, embora já estejam se 

preparando para a evolução dos sistemas.  
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 Percebe-se, segundo a fala do entrevistado (E2), que existem planos de implementação 

do prontuário eletrônico, onde já existe até um planejamento considerando a realidade do 

município de Salvador. Um bom sinal, isso sugere que mesmo que tarde, o município já pensa 

no aprimoramento do sistema. 

 Hoje, as Unidades de Saúde de Salvador já possuem uma conectividade com a internet 

com uma capacidade adequada para o sistema de informação. Segundo o Ministério da Saúde 

(2015), a conectividade à internet potencializa a implantação do sistema com prontuário no 

âmbito do e-SUS, levando a acreditar que é possível a migração para o sistema PEC. 

 Entretanto, precisamos considerar que um Sistema de Informação (SI) é composto de 

um subsistema social e de um subsistema automatizado, sendo que o primeiro inclui as 

pessoas, processos, informações e documentos; e o segundo consiste dos meios automatizados 

(máquinas, computadores, redes de comunicação) que interligam os elementos do subsistema 

social. Assim sendo, as pessoas (juntamente como os processos que executam e com as 

informações e documentos que manipulam, neste caso especificamente o e-SUS) também 

fazem parte do SI, que é algo maior que um software, pois além de incluir o hardware e o 

software, também inclui os processos (e seus agentes) que são executados externamente às 

máquinas (LAUDON, 2004). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com as entrevistas, percebe-se que os capacitadores não foram capacitados 

pelo Ministério da Saúde, eles receberam um treinamento através do TI responsável pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação, pouco estruturado e em um curto prazo de tempo. Um 

fato importante é que todos os capacitadores já tinham experiência em capacitações 

anteriores, o que facilitou o manejo da implementação do e-SUS. 

 Apesar de concordar que os Agentes Comunitários de Saúde devessem receber essa 

capacitação em separado, pelo tipo de atividade que eles exercem, seria muito importante que 

todos os profissionais estivessem presentes juntos nas capacitações realizadas, sem distinção 

de função, pois ficaria ainda mais fácil visualizar, em equipe, a importância desse novo 

sistema. 

 Retomando a síntese feita por Radionga (2010) sobre as fragilidades do SIAB, é citado 

por muito autores a problemática que vivencia os Agentes Comunitários de Saúde, como por 

exemplo, a falta de treinamento. O profissional é inserido no campo sem a prévia capacitação 

para o preenchimento adequado dos questionários e falta supervisão sistematizada das fichas 

por eles preenchidas. Ou seja, focar nesses problemas já vivenciados e que comumente 

vinham acontecendo no SIAB, aponta que a capacitação se deu da melhor forma, centrando 

nestes profissionais em separado. 

 Segundo Neves (2012), a má qualidade da informação é observada e ocorre devido a 

diversos fatores, como, por exemplo: preenchimento de múltiplos formulários, falta de 

capacitação de vários profissionais de saúde, superposição de informações nos diversos 

sistemas existentes e resistência de alguns profissionais ao uso de computadores. 

 Nota-se que apenas alguns dos capacitadores entendem de fato o que é o e-SUS e qual 

a sua finalidade. A falta de conhecimento afeta profundamente a qualidade dos treinamentos 

prestados e o grau de satisfação dos usuários quanto ao reconhecimento das potencialidades 

do sistema. 

 Foi observado que para poucos o e-SUS é um sistema que possui fragilidades; a mais 

citada por eles é a ausência de possibilidades de espaço para coleta de informações próprias 

do território, específicas para o município de Salvador. Isso não é novidade quando 

comparamos com o SIAB; Rigobello (2006) já havia mencionado quanto ao sistema SIAB 

não ser condizente com a realidade local. Como se sabe, o e-SUS é um sistema que está em 
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fase de implementação e vem sofrendo adaptações para melhorar a qualidade do seu uso. 

Acreditamos que com o passar do tempo possam ocorrer melhorias. Os capacitadores 

acreditam que o e-SUS é uma boa ferramenta para tomada de decisões e gerenciamento do 

serviço, desde que venha a ser adaptado à realidade local. A integralidade dos sistemas é 

reconhecida por eles como um ponto-chave da interface do e-SUS. 

 Outro ponto citado é sobre o diferencial que o e-SUS tem em relação aos sistemas 

mais antigos, por trazer um potencial qualitativo e não somente dados numéricos. 

 Quanto às potencialidades do e-SUS, a maioria dos capacitadores estimam pontos 

positivos quanto ao uso do sistema em relação ao seu predecessor, o SIAB. É citado por eles, 

a individualidade da informação, o detalhamento dos dados, o histórico do paciente, o uso do 

dispositivo móvel e, o mais almejado por todos, o prontuário eletrônico. Isso é reforçado no 

estudo de Silva e Laprega (2005) sobre as fragilidades do SIAB, sendo a mais relevante a 

dificuldade de identificação de indivíduos no software. Bergo (2006) também retrata os 

déficits na consolidação dos dados do SIAB, problemas que parecem está sendo equacionados 

com o e-SUS. 

 Chamou a atenção o fato das turmas terem sido grandes, com poucos capacitadores e 

em um prazo muito curto, o que sugere uma queda da qualidade do processo de capacitação. 

A maior fragilidade encontrada nos treinandos, segundo os capacitadores, foi a resistência 

natural ao novo. Poucos manifestaram entusiasmo, prioritariamente aqueles comprometidos 

com o serviço, que se preocupam com a agilidade da informação e os que anseiam pelo uso 

do prontuário eletrônico. 

 A maioria dos capacitadores disse que os profissionais da atenção básica estão aptos a 

utilizarem o novo sistema de informação, na forma de Coleta de Dados Simplificada, que é o 

que está em vigor no município de Salvador, acreditando que as capacitações dos 

profissionais da ponta deveriam ser constantes. Por outro lado, embora a infraestrutura esteja 

apropriada para o uso do sistema com Coleta de Dados Simplificada, ainda não está adequada 

para migrar para o prontuário eletrônico. 

 É sabido, também, que este sistema pretende trabalhar com menos fichas e com mais 

informações em tempo oportuno, todavia se os profissionais de saúde não participarem de um 

processo de educação permanente que os sensibilizem quanto à qualidade, a importância e a 

disponibilidade dessa informação, o mesmo demonstrará as mesmas dificuldades e problemas 
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do SIAB em relação à sua utilização. Marcolino (2008) já havia citado da falta de capacitação 

e educação permanente para os profissionais que utilizavam o SIAB. 

 Observou-se nas entrevistas com os Gestores, que a capacitação de fato, foi 

direcionada inicialmente aos Agentes Comunitários de Saúde, em decorrência da necessidade 

do cadastro do território se dar antes de iniciar a utilização das demais fichas do sistema. 

 O processo de capacitação no município de Salvador durou em torno de uma a duas 

semanas. Os entrevistados acreditam que este prazo seria o suficiente, desde que tivesse sido 

distribuído em todos os dias da semana e no prazo de 8 horas cada, e não em apenas um dia. 

Assim, as turmas poderiam ter sido melhor divididas, não sobrecarregando os capacitadores e 

promovendo um rendimento mais eficaz. 

 Um fato relevante já existente na Secretaria Municipal de Saúde, é o projeto piloto 

para a migração do sistema; quando isso for ocorrer, os profissionais deverão receber uma 

nova etapa de capacitação. 

 É por meio dos gestores, que se pode planejar, acompanhar e até implementar políticas 

públicas na área da saúde. Para eles, os benefícios do e-SUS para tais funções ainda vem 

ganhando o seu espaço, apesar de ser um sistema bom, ele ainda possui algumas deficiências. 

Deficiências estas, que o Ministério da Saúde vem procurando melhorar, criando novas 

versões e disponibilizando para que os municípios adeqüem, gerando assim um melhor 

funcionamento do sistema. 

 A questão citada do número de digitadores da SMS ser insuficiente é um dos 

problemas de infraestrutura no nível Central, que não é novidade somente com o e-SUS; eles 

já ocorrem com outros sistemas anteriores. Devem ser levados em conta os aspectos logísticos 

e os recursos humanos disponíveis, definidos no âmbito da gestão municipal.  

 Após a apreensão causada em relação se o e-SUS gera relatórios ou não, é possível 

concluir que sim. O Ministério da Saúde ensina todos os passos de como os gestores podem 

gerá-los. Todavia, é preocupante identificarmos que um deles não conhece esta possibilidade 

de uso da ferramenta em seu cotidiano. 

 Segundo eles, o e-SUS possui pontos positivos, e novamente o Prontuário Eletrônico é 

que o sistema tem de mais potencial. Sabe-se que a qualidade da assistência prestada à 

população é prioridade para o Ministério da Saúde, com o uso do PEC, torna cada vez melhor 

o acompanhamento dos pacientes do SUS. Os modelos de serviços de saúde vem sofrendo 
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mudanças, e com isso a tecnologia da informação também precisa está se adequando para 

atender às necessidades dos usuários. 

 França (2001) aponta dentre as fragilidades encontradas no SIAB, que existe 

sobrecarga dos profissionais por trabalhos manuais na consolidação e preenchimento de 

fichas. Portugal (2003) também citou que há excesso de tempo gasto nas Unidades para 

consolidação manual dos relatórios. O prontuário Eletrônico tende a melhorar estas 

fragilidades antigas. 

 Todos os gestores acreditam que os profissionais da atenção básica estão preparados 

para usar esse novo sistema, porém, a mesma resistência citada pelos capacitadores ainda é 

observada em alguns, a questão da dificuldade em relação ao computador. Basta que esses 

profissionais sejam acompanhados e observados mais de perto, promovendo uma certa 

segurança a este profissional. Como mencionado anteriormente, o município deve focar e 

investir em educação permanente para todos os profissionais da sua rede de atenção. 

 Hoje, as Unidades de Saúde de Salvador estão com a infraestrutura 100 % preparada, 

fazendo uso do sistema com Coleta de Dados Simplificada e se preparando para uma futura 

migração para o Prontuário Eletrônico. O fato das Unidades de Saúde já possuírem 

conectividade à internet, faz com que potencialize ainda mais a implantação do sistema com 

prontuário no âmbito do e-SUS, visto que Rodrigues et al (2000) e Bergo (2006) citaram 

dentre as fragilidades que eles encontraram  no SIAB, que a maioria dos municípios não 

estavam informatizados e que a estrutura física das Unidades de Saúde era inadequada. 

 O Sistema de Informação em Saúde do município de Salvador é um sistema apto para 

receber essa mudança de forma eficaz, porém necessita de alguns compromissos ligados aos 

profissionais da atenção básica e aos gestores. Os desafios são vários, e vão desde o 

subfinanciamento da AB, que responde diretamente ao déficit de recursos físicos necessários 

à plena utilização dos sistemas de informação, especialmente do e-SUS com o PEC que 

requer além de computadores em todos os ambientes de assistência na Atenção Básica como 

de rede de internet banda larga; até a própria resistência dos profissionais no que concerne a 

utilização do sistema, seja pelo receio do novo ou mesmo pela indisponibilidade em demandar 

um maior tempo para realização de preenchimento de novos dados requeridos para o 

prontuário eletrônico. 

 Faz-se necessário uma mudança de interpretação na nossa saúde pública, 

especialmente pelos próprios atores envolvidos, que em sua maioria, não acreditam naquilo 
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que ofertam. Para os gestores, mediante a preocupação em fornecer treinamentos e 

capacitações conforme as dúvidas forem surgindo, é fundamental para a continuidade positiva 

desse novo sistema de informação. O uso do e-SUS em Salvador tende a ter um progresso 

muito audacioso, desde que algumas adaptações sejam feitas para a próxima etapa de 

capacitação para o prontuário eletrônico. Assim, a sua utilização permitirá avaliar e 

acompanhar o processo de trabalho da Atenção Básica, propiciando ainda a inclusão do 

sujeito como ativo no processo de avaliação e cuidados. 

 Diante do que foi considerado, faz-se necessário, algumas recomendações para os 

gestores, profissionais capacitadores e até o Secretário Municipal de Saúde a respeito do 

processo: que reconsidere o tamanho das turmas e que a carga horária seja melhor distribuída; 

que na próxima etapa do treinamento a capacitação contemple todo o e-SUS, para que cada 

capacitando tenha a real percepção de sua importância para o sistema; que o prontuário 

eletrônico venha ser implementado o mais rápido, tornando-se uma realidade; reforce os 

acertos em prol da qualificação dos profissionais. 
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Universidade Estácio de Sá 

Curso de Mestrado em Saúde da Família 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Rua do Riachuelo, nº. 27, 3º. Andar, Lapa. 

 Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da pesquisa “O e-

SUS no município de Salvador BA em 2015 - potencialidades e fragilidades”. Este projeto 

tem por objetivo analisar implementação do e-SUS através do olhar dos profissionais 

responsáveis pelo processo de capacitação das equipes de Atenção Básica no município de 

Salvador BA. 

Você foi selecionado(a) porque é um dos profissionais que capacitou as equipes da 

Atenção Básica, porque é o TI responsável e também é o Coordenador da AB. Sua 

participação é importante, mas não obrigatória. Sua participação não será remunerada e os 

dados coletados estarão beneficiando a reorganização do processo de trabalho e o 

aprimoramento do referido sistema. Assinando esse consentimento, o(a) Senhor(a) não desiste 

de nenhum de seus direitos. Além disso, o(a) Senhor(a) deverá se sentir livre para abandonar 

o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu trabalho ou 

relacionamento futuro com esta instituição. O pesquisador responsável deste estudo também 

poderá retirá-lo(a) do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para o seu 

bem estar. 

Para esta entrevista, será solicitada autorização para gravação em áudio, sendo 

autorizado, posteriormente será transcrita pelo pesquisador, asseguramos que as informações 

obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o sigilo sobre sua participação. A 

divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de outros sujeitos 

da pesquisa entrevistados. 

Esta pesquisa é considerada com risco mínimo para os participantes. Entretanto, em 

havendo desconforto e/ou inconveniência por compartilhar informações pessoais durante a 

entrevista, esta poderá ser interrompida a qualquer momento. Os procedimentos adotados 

nessa pesquisa têm por base os princípios éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr.(a) deverá se reportar ao 

Comitê de Ética em Pesquisas, subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, 

órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará 
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acessível permanentemente ou contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, 

no telefone (21) 22069726 ou email: comitê.eticapesquisa@estacio.br. Asseguramos o 

completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a 

eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos 

científicos.  

Em caso de dúvidas, você poderá esclarecê-las através do contato telefônico com a 

pesquisadora responsável, Assyria Cajaiba Ribeiro França, Enfermeira, Preceptora de Saúde 

Coletiva da Universidade Estácio/FIB - BA, pelo número de telefone: (71) 81452356 e 

também pelo endereço eletrônico: assyribeiro@hotmail.com. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

______________________________________________________________________ 

residente à _____________________________________________________________ 

concordo em participar do estudo intitulado “O e-SUS no município de Salvador BA em 2015 

– potencialidades e fragilidades”. 

Fui completamente orientado(a) pela Profissional Assyria Cajaiba Ribeiro França que 

está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Pude questioná-la 

sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia da folha de 

informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir 

acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, patrocinado pela 

pesquisadora e informar à mesma minhas opiniões e observações sobre qualquer 

anormalidade observada. Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, 

se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada da investigadora. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

Participante:Nome: _______________________________________________ 

                      Data: ________________________________________________ 

                    Assinatura: ____________________________________________ 

Pesquisador:Nome: _______________________________________________ 

                      Data: ________________________________________________ 

                    Assinatura: _____________________________________________ 
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APÊNDICE II – Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada com os Capacitadores 

em e-SUS 

 

1) Nome do entrevistado: __________________________________________  

2) Função/cargo: _________________________________________________ 

3) Tempo na função/cargo: _________________________________________ 

4) Quanto tempo durou sua capacitação em e-SUS através do Ministério da Saúde?  

5) Você já foi Capacitador de algum outro sistema? Qual? 

6) Em sua opinião, para que serve o e-SUS?  

7) Ele é um Sistema completo ou deixa a desejar? Por quê? Cite exemplos. 

8) Para você, o e-SUS é um sistema de informação melhor de ser utilizado que o 

SIAB? Por quê? 

9) Durante todo o processo de capacitação quais as fragilidades que você mais 

encontra no Sistema? E nos treinandos? 

10) Você acha que existem potencialidades? O que ele tem de bom? Ele dar conta da 

alimentação do Sistema? E as potencialidades dos treinandos? 

11) Como foram selecionados os grupos de cada capacitação?  

12) Ele dar conta das necessidades de informação de uma equipe, para organização do 

seu processo de trabalho? 

13) Em relação à informação, qual o diferencial do e-SUS em relação aos outros 

sistemas de saúde mais antigos?  

14) Os profissionais da Atenção Básica que você já capacitou, estão preparados para 

usar esse novo Sistema? Por quê? 

15) As Unidades tem infraestrutura para assumir esse sistema? Por quê? 
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APÊNDICE III – Roteiro de Entrevista com o TI responsável e Coordenador da 

Atenção Básica 

 

1) Nome do entrevistado: __________________________________________  

2) Função/cargo: _________________________________________________ 

3) Tempo na função/cargo: _________________________________________ 

4) Para quais profissionais da Atenção Básica foi direcionada a capacitação? E por que 

essa decisão? 

5) Há quanto tempo se dá a capacitação no município de Salvador? 

6) Você acha que o nível Central da Secretaria de Saúde, terá benefício com esse novo 

modelo de Sistema de Informação? Por quê? 

7) Quais fragilidades encontradas no uso do sistema para o planejamento de saúde?  

8) O que de potencial foi encontrado no uso do sistema? 

9) Os profissionais da Atenção Básica que você tem capacitado, estão preparados para 

usar esse novo Sistema? Por quê? 

10) As Unidades tem infraestrutura para assumir esse sistema? Por quê? 
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ANEXO A – Ficha de Cadastro Domiciliar 
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ANEXO B - Ficha de Cadastro Individual 

 

 

 


