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RESUMO 
 
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) permite às equipes de saúde da 
família avaliarem e organizarem o seu processo de trabalho, através de indicadores 
pré-estabelecidos. O objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento e a utilização 
dos instrumentos de registro do SIAB pelos gestores municipais de saúde, 
coordenadores da atenção básica e pelos profissionais que compõem as equipes de 
saúde da família de municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua, Estado 
do Rio de Janeiro. Foi realizado sob uma perspectiva quantitativa e outra qualitativa, 
com abordagem exploratória. A fase quantitativa da pesquisa foi um estudo 
transversal cujo universo foram os relatórios extraídos do SIAB elaborados pelos 
profissionais das equipes de saúde da família no período de maio a julho de 2013, 
onde se avaliou seu preenchimento por meio de estatística descritiva univariada. Na 
etapa qualitativa, os atores sociais foram entrevistados com base em um roteiro 
semiestruturado e a análise das entrevistas foi realizada com a técnica de análise de 
conteúdo, modalidade análise temática. Os resultados mostraram que, em todos os 
municípios pesquisados, o software do SIAB encontra-se instalado exclusivamente 
em computadores das Secretarias Municipais e seus relatórios são desconhecidos 
na grande maioria das vezes pelos gestores e pelos profissionais de saúde e, 
portanto, não são usados para o planejamento das ações em níveis local e 
municipal.  
 
Descritores: indicadores de saúde, sistemas de informação, atenção básica à 
saúde, saúde da família. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The information system of the basic attention (SIAB) allows family health care teams 
evaluate and organize its working process. The main target of this study was to 
analyze the knowledge and use of the SIAB‘s instruments registry by the municipal 
health secretaries, coordinator of primary care and by professionals who make up the 
family health care teams of municipalities of Santo Antônio de Pádua microregion, 
from Rio de Janeiro State. The study was conducted under a quantitative and 
qualitative perspective, witn an exploratory approach. The quantitative research 
phase was characterized by a cross-sectional study whose universe were extracted 
from the reports prepared by the professionals of the SIAB family health care teams 
for the period from May to July 2013, which were analyzed through univariate 
descriptive statistic. At the qualitative phase, the social actors were interviewed on 
the basis of a semi-structured schedules and the interviews analysis was conducted 
with the technique of content analysis, thematic analysis mode. The results showed 
that in all the cities surveyed, the SIAB’s software is only installed in computers of the 
central level of the municipal departments and its reports are unknown in most cases 
by municipal health secretaries, and health professionals and therefore are not used 
to planning actions at the local and municipal levels.  
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