
 

 

16 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo do trabalho médico vem sofrendo modificações, ao longo do 

tempo, da influência européia no seu início, quando foram fundadas as primeiras 

escolas de medicina no país, durante o período colonial até o início da 

industrialização brasileira, quando passou a apresentar características norte-

americanas que permanecem até hoje. 

Tais modificações vêm se repercutindo principalmente pelo olhar médico 

sobre o paciente, sobre os outros profissionais, sobre a forma de atuar e sobre si 

mesmo. 

Várias são as possíveis causas para essas mudanças, dentre as quais 

podem-se destacar as exigências mercadológicas, aliadas à competitividade, 

obrigando o profissional cada vez mais a buscar a especialização, com o objetivo de 

garantir a sua sobrevivência, a tecnologia empregada na área da saúde e a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outros fatores. 

Discorrer sobre todas as modificações demandaria um tempo muito grande, o 

que não é objeto deste trabalho, portanto serão enfocadas, aqui, apenas aquelas 

que se acredita serem as mais relevantes ao presente estudo, como uso das 

tecnologias de informações em saúde e o SUS. 

Abordar qualquer que seja o tema relacionado à saúde no Brasil, sem fazer 

menção ao SUS, seria praticamente impossível, visto que o mesmo deve ser 

considerado como o “grande divisor de águas”, no que se refere à saúde no país, e o 

principal responsável pela grande maioria dos atendimentos e procedimentos 

destinados à população e, portanto, o maior empregador, direta ou indiretamente, de 

profissionais no setor.  
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1.1  Breve histórico do Sistema Único de Saúde 

O sistema de saúde brasileiro transitou no modelo sanitarista campanhista do 

início do século XX até 1965, tendo o mesmo  superado de vez a teoria miasmática, 

quebrando o conceito da relação linear e de unicausalidade entre o agente e o 

hospedeiro, buscando assim  o  combate às doenças e o saneamento dos espaços 

urbanos para a agroexportação, tendo recebido este nome devido à estratégia de 

combate assemelhar-se às campanhas militares (LUZ, 1979 apud MENDES, 1996)1. 

Posteriormente no final da década de 1950, com a industrialização, ocorreu 

um desvio do pólo econômico da zona rural para a zona urbana, desencadeando 

assim um grande êxodo rural, aumentando a população das cidades, acarretando 

uma maior busca por atendimento à saúde. 

Surge o modelo médico assistencial privativista que se perpetuou com a 

criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), no ano de 1966, o qual 

integrou todos os institutos e caixas de pensões, criados na década de 1930, em um 

único órgão.  

Esse modelo que privilegiava a assistência curativista, individualista e 

especializada imprimiu uma cultura mercantilista à medicina, a qual, a partir daí, 

voltou-se para a lucratividade do setor saúde, gerando um complexo médico-

industrial poderosíssimo, alcançando seu auge com a criação do Instituto Nacional 

de Assistência Médica e Previdência Social (lNAMPS), em 1977, organização que se 

tornou o símbolo do modelo médico assistencial privativista, ficando o Ministério da 

Saúde com a responsabilidade de desenvolver ações de saúde coletiva que eram 

                                                 
1 LUZ, M. T.  As instituições médicas no Brasil: instituição e estratégia de hegemonia. Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 1979 



 

 

18 

bem restritas naquela época ( NUNES, 2002; OLIVEIRA, 1986  apud MENDES, 

1996).2 

 

Segundo Capozzollo (2003, p. 46), 

[...] A expansão desse modelo provocou problemas de várias ordens, 
induzindo a um aumento do consumo por mais atos médicos e a uma 
crescente “medicalização” da sociedade. A fragmentação do ato médico e o 
uso indiscriminado de tecnologia, além de perdas da eficácia técnica de 
intervenção no paciente, da produção de atos desnecessários e, muitas 
vezes, até iatrogênicos, causaram grande aumento dos custos da 
assistência e, nas sociedades sem políticas universalistas, dificuldades 
crescentes de acesso à saúde de grande parte da população e 
desigualdades na distribuição de seus progressos.  

O referido modelo foi hegemônico até o final da década de 1980, tendo 

iniciado a sua decadência com a crise previdenciária, a qual foi fruto, provavelmente, 

das fraudes no INAMPS, da baixa resolutividade, do alto índice de procedimentos e 

internações, dos serviços inadequados à população, do superfaturamento e da 

incompetência administrativa do órgão. 

Após tentativas frustradas para solucionar a crise previdenciária, o Conselho 

Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP) que tinha como 

objetivo a integração das ações de saúde criou as Ações Integradas de Saúde (AIS), 

em 1983, as quais buscavam a reorganização institucional da assistência à saúde, 

objetivando evitar que fossem desenvolvidas ações paralelas e simultâneas entre as 

diversas instituições sanitárias, ou seja, a duplicidade de procedimentos, formava-se 

então o embrião do SUS (MENDES, 1996). 

Com a abertura democrática do país, criava-se um terreno fértil para 

mudanças e, em 1986, aconteceu um evento político sanitário de grande importância 

para a saúde brasileira, a VIII Conferência Nacional de Saúde que apresentava 

                                                 
2 OLIVEIRA, J. A.; TEIXEIRA, S. M. F.Previdência social. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1986.  
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características peculiares, até então ausentes nas anteriores, sendo elas, o caráter 

democrático, por ter tido representantes de todos os setores da sociedade 

interessados na saúde e a preparação de conferências nas esferas estaduais e 

municipais, fazendo um movimento dinâmico iniciado nas bases da sociedade, 

podendo assim ser considerada como um marco histórico para a saúde pública 

brasileira. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde foi fortemente marcada por preceitos da 

Conferência Internacional de Alma Ata, acontecida em 1978, na extinta União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), da qual participaram cerca de 150 países 

de todos os continentes, inclusive o Brasil, e que tinha como objetivo principal a 

reorganização dos sistemas de saúde, por meio da atenção primária,  buscando o 

acesso e a assistência à saúde para todos os indivíduos indistintamente, tendo como 

lema principal “Saúde para todos no ano 2000”. 

Segundo a Declaração de ALMA ATA (1978) 

[...] I - A Conferência reafirma enfaticamente que a saúde - estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência 
de doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, e que a 
consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta 
social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores 
sociais e econômicos, além do setor da saúde. (DECLARAÇÃO, 1978) 

 

Os trabalhos da VIII Conferência Nacional de Saúde serviram de base para 

discussão e direcionamento das mudanças que foram impressas ao setor saúde, 

tanto pelo Executivo, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS), em 1987, como pelo Legislativo, na elaboração da Constituição 

Federal, em 1988 (MENDES, 1996). 
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Buscava-se com o SUDS consolidar as AIS nos Estados, promovendo uma 

reformulação no sistema de saúde vigente, redefinindo as atribuições dos três níveis 

de governo, porém isto não chegou a acontecer, tendo este contribuído apenas para 

concentrar poder nas mãos dos Estados e para o total desmonte do INAMPS, 

culminando com a sua extinção em 1993 (CARVALHO; MARTIN; CORDONI JR,  

2001).  

Punha-se, assim, segundo Mendes (1996 p. 65), o fim em “[...] uma mega 

instituição de 162 000 funcionários (...), de altíssima folha de pagamento,(...) lócus 

privilegiado de relações incestuosas entre Estado e produtores privados [...]” . 

Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira, em 1988, nos artigos 

196 a 200, da seção II da Saúde, do Capítulo II, da Seguridade Social, do Título VIII, 

intitulado Ordem Social, fica garantido legalmente o acesso universal, equânime e 

integral à saúde para todos os cidadãos brasileiros, devendo tal direito ser garantido 

pelo Estado. 

  Segundo a Constituição Federal Brasileira (1988), em seu 

[...] Artigo 196- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, foi regulamentado 

pelas Leis 8080/90 e 8142/90, conhecidas como “Leis Orgânicas da Saúde” que 

detalharam os princípios, diretrizes gerais e condições para a organização e 

funcionamento do sistema, participação da comunidade na gestão do SUS e o 

financiamento do setor pelas três esferas governamentais, porém sem definir 

índices.  
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Posteriormente outras leis, emendas constitucionais e atos e disposições 

constitucionais provisórias foram criados e alteraram e/ou regulamentaram artigos e 

parágrafos da mesma. Exemplo importante disto é a Emenda Constitucional nº 

29/2000 que trata dos percentuais de participação com recursos financeiros, pelos 

governos municipais, estaduais e da União, para o financiamento do SUS  (BRASIL, 

2000 a). 

Para implementar o SUS, foi necessária a criação de três Normas 

Operacionais Básicas (NOB), tendo início com a NOB 91, que possuía 

características “inamspianas”, pelo fato de ainda conservar a linha de ação daquela 

instituição, tais como o pagamento por produção de serviços (TEIXEIRA; PAIM; 

VILAS BOAS, 1998). 

 Posteriormente foi criada a NOB 93, possuidora de um caráter 

descentralizatório, que buscava principalmente o processo de descentralização das 

ações de saúde no Brasil, pelos três tipos de gestão, onde os municípios deveriam 

assumir cada vez mais a responsabilidade pela saúde integral de sua população, 

tendo a mesma como característica principal, a flexibilidade do processo de 

mudanças a ser realizado pelos mesmos, devido à grande diversidade entre eles 

(TEIXEIRA; PAIM; VILAS BOAS, 1998). 

A NOB 96 surgiu com o propósito de superar as limitações da NOB 93, quanto à 

descentralização, à gestão e ao financiamento.  

Dentre as principais mudanças implementadas estão a redefinição das 

responsabilidades federais e estaduais em relação à saúde, a busca, por meio de 

incentivos, de uma estratégia para a mudança no modelo de saúde vigente, assim 

como a avaliação de resultados, as transferências de repasses financeiros 

regularmente e automaticamente fundo a fundo, a definição de tetos financeiros para 
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os Estados e Municípios, criação do Piso da Atenção Básica (PAB) e destinação de 

incentivos ao Programa Saúde da Família (PSF) (TEIXEIRA; PAIM; VILAS BOAS, 

1998). 

Segundo esse autor, apesar de ter sido publicada no ano de 1996, a NOB 96 

só foi implantada no ano de 1998, devido à falta de recursos adicionais, que vieram a 

ser contemplados com a criação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação 

Financeira (CPMF), em 1997, que possibilitou a criação do PAB. 

A NOB 96 contemplava duas novas gestões para os municípios, nas quais 

todos deveriam habilitar-se, que eram: 

a) Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB), na qual o município assumiria a 

responsabilidade pela assistência ambulatorial básica e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária municipal, pelas unidades básicas de saúde 

vinculadas ao SUS, pela elaboração da Programação Pactuada e Integrada 

(PPI), pela emissão de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e 

procedimentos ambulatoriais especializados e pelo controle e avaliação da 

assistência básica à saúde no município. 

b) Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM), onde o município assumia as 

responsabilidades, além daquelas da GPAB, por todas as ações e serviços de 

saúde realizados nas Unidades Básicas de Saúde vinculadas ao SUS no 

município, tanto a nível ambulatorial como hospitalar. 

Sendo responsável, portanto, pelas atividades de avaliação, controle, auditoria 

e o pagamento das ações e serviços de saúde no município, pela operação do 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), quando da existência de hospital e 

do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e pela administração da oferta 
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de procedimentos de alto custo e complexidade para os quais sejam referências 

(CARVALHO; MARTIN, CORDONI JR, 2001). 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 2001), editada no ano 

de 2001, surge com o objetivo de tentar solucionar os problemas emergentes da 

NOB 96, pelas três estratégias articuladas que, segundo Carvalho, Martin, Cordoni Jr 

(2001), eram elas: 

1. Regionalização e Organização da Assistência, 

2. Fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e, 

3. Revisão de critérios de habilitação dos Estados e Municípios, pelas 

gestões Plena da Atenção Básica Ampliada e Plena do Sistema 

Municipal, para os Municípios e Gestão Avançada do Sistema Estadual 

e Plena do Sistema Estadual, para os Estados. 

Com a publicação da Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, foi 

estabelecido o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e  aprovadas suas 

Diretrizes Operacionais, as quais modificam e redirecionam a política de saúde no 

Brasil, buscando assim a possibilidade de implementar as ações que visem a 

superar as dificuldades encontradas na tentativa da consolidação do SUS (BRASIL, 

2006 a). 

A referida Portaria prevê a revisão anual do Pacto, assumindo o compromisso 

com base nos princípios constitucionais do SUS, de buscar a resolução dos 

problemas de saúde da população, conforme sua necessidade, com a integração 

dos seus três componentes essenciais, o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do 

SUS e o Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006 a). 

Em linhas gerais, o Pacto pela Vida, conforme a Portaria supracitada, está 

constituído por um conjunto de compromissos sanitários e de prioridades na atenção 
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básica à saúde, onde deverão ocorrer uma integração e co-responsabilização, pela 

sua definição, dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), sendo suas 

prioridades: 

- [...] A implantação de uma Política nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 
visando à sua atenção integral, 

- Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e 
de mama, 

- Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença 
diarréica e por pneumonias, 

- Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças 
emergentes e endêmicas, com ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e influenza, 

- Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, 
incentivando hábitos saudáveis e,  

- Consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da Família como modelo de 
atenção básica à saúde como centro ordenador das redes de atenção à 
saúde do SUS (BRASIL, 2006 a). 

 
Segundo a Portaria, o Pacto em Defesa do SUS busca envolver as ações 

concretas e articuladas pelas três esferas de governo no sentido de reforçar o SUS e 

seus princípios constitucionais por meio das seguintes prioridades: 

 

- Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como 

garantidor deste direito, 

- Buscar a regulamentação, junto ao Congresso Nacional, da 

Emenda Constitucional nº 29, para garantir o financiamento 

do SUS pelas três esferas de governo, pelo compromisso 

legal de cada uma delas, incrementando os recursos 

orçamentários e financeiros para a saúde e, 

- Elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do 

SUS. (BRASIL, 2006 a) 
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A Portaria define também o Pacto de Gestão do SUS, o qual estabelece as 

responsabilidades de cada ente federado, buscando assim diminuir as duplicidades 

de ações, respeitando as iniqüidades e diferenças regionais, reforçando a 

territorialização da saúde como base para a organização dos sistemas, estruturando 

as regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional, reiterando a 

importância do controle social (BRASIL, 2006 a). 

As prioridades deste Pacto são: 

- Definir a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS, superando 

o atual processo de habilitação, 

- Estabelecer diretrizes para a gestão do SUS, dando ênfase à/ao 

descentralização, regionalização, financiamento, programação pactuada 

integrada, regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do 

trabalho e educação continuada na saúde(BRASIL, 2006 a). 

O Pacto pela Saúde foi aprovado pelos gestores do SUS em 26 de janeiro de 

2006, na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, tendo sido assinado pelo 

Ministro da Saúde, pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS), tendo sido operacionalizado por diretrizes posteriormente 

(BRASIL, 2006 a). 

Embora o SUS represente um avanço nas perspectivas da saúde brasileira 

encontradas até então, quer pela coragem da proposta de um sistema único de 

saúde, quer pelo alto poder de inclusão social, tendo como base seus principais 

princípios, torna-se claro que é preciso não se medirem esforços, para que 

realmente o mesmo se torne viável e efetivamente implementado, oferecendo uma 
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assistência à saúde de qualidade ao cidadão, e esperando que com o presente 

Pacto pela Saúde isto possa ser alcançado. 

O SUS não está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como querem que 

acreditemos alguns representantes de setores com interesses escusos à sociedade 

brasileira, está sim na incubadora à espera do amadurecimento necessário para 

cumprir o seu principal papel que é o de proporcionar saúde de qualidade para todos 

os cidadãos brasileiros. 

 

1.2 A estratégia do Programa Saúde da Família 

Dentro do conjunto de estratégias tentadas, até o momento, para mudar a 

forma de assistência à saúde vigente no país, possuidora ainda de um forte apelo 

médico-hospitalocêntrico, a do Programa Saúde da Família (PSF) tem demonstrado 

resultados satisfatórios. 

As primeiras Equipes de Saúde da Família (ESF) foram implantadas no Brasil, 

em 1994, ano este definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “Ano 

Internacional da Família”, tendo sido também o marco inicial oficial brasileiro da 

família como foco do cuidado profissional de saúde em atenção básica (BRASIL, 

2000 apud RIBEIRO, 2004).3 

A adesão dos municípios ao “novo programa” foi tímida nos primeiros anos, 

limitando-se, segundo dados oficiais, a 228 municípios e 847 ESFs (BRASIL, 2000 

b). 

Em 2003, o PSF já estava implantado em 5.560 municípios brasileiros, 

assistindo cerca de 66.177.900 pessoas, nas 19.182 ESFs, espalhadas por todo o 

                                                 
3 BRASIL. Ministério da Saúde. SAS. DAB. Anais da Reunião Técnica dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação 

Permanente em Saúde da Família de 26 a 28 de maio de 1999. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
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país, cobrindo 37,9% da população brasileira, tendo a região Nordeste apresentado 

o maior percentual de cobertura, 54,4% (BRASIL, 2004). 

Segundo mostram os dados mais recentes do Ministério da Saúde entre os 

meses de janeiro e agosto de 2005, ocorreu um aumento de 10,68% no número de 

ESFs em relação ao ano de 2004, passando de 21.232 ESFs, em 2004 para 23.499 

ESFs no período supracitado, tais números não só mostram o investimento que vem 

sendo feito em relação a essa estratégia, mas também a credibilidade alcançada 

pela mesma (BRASIL, 2005 a). 

Na região da Direção Regional de Saúde XVIII, Ribeirão Preto, SP, composta 

por 25 (vinte e cinco) municípios, o número de ESFs implantadas até o ano de 2005 

era de 54 (cinqüenta e quatro), atendendo  cerca de 176.000 (cento e setenta e seis  

mil) pessoas, perfazendo um percentual de 21% da população total dos municípios 

desta DIR (BRASIL, 2006 b). 

Como demonstram os dados acima, o PSF cada vez mais vem se destacando 

e se firmando como uma estratégia viável para a reorganização e mudança do 

modelo de assistência básica à saúde vigente atualmente no país.  

O PSF tem buscado a inclusão social do cidadão que está às margens deste 

sistema, objetivando enxergá-lo como um ser integral, em que a sua interação com o 

meio em que vive, com a sociedade, com os profissionais da saúde e principalmente 

com seu núcleo familiar é preservada e valorizada. 

A estratégia de Saúde da Família faz parte das propostas inovadoras que 

buscam a formulação de novas práticas de saúde, consistindo num paradigma da 

produção social da saúde, por intermédio do desenvolvimento de ações direcionadas 

às famílias e à comunidade, de forma contínua, personalizada e ativa, enfatizando a 

promoção e prevenção, não descuidando-se do aspecto curativo e reabilitador, com 
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eficácia e eficiência, privilegiando a intersetorialidade (MENDES, 1996 apud REIS; 

HORTALE, 2004).4 

Ela busca romper com o modelo de atenção à saúde baseado na visão 

biológica e mecanicista e na atenção individual, no qual o processo saúde-doença é 

tido como um fenômeno de caráter individual e não social, cuja responsabilidade e 

solução competem apenas ao indivíduo e não à sociedade e ao Estado (CASTRO; 

WESTPHAL, 2001).  

De acordo com os Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, 

[...] Deve-se ter em mente que o objetivo geral da estratégia Programa 
Saúde da Família é de contribuir para a reorientação do modelo assistencial 
a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS), imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas 
Unidades Básicas de Saúde, com definição de responsabilidades entre os 
serviços de saúde e a população (BRASIL, 2000 b, p. 10). 

 

Para exercer essa nova prática de assistência à saúde, é necessário o 

redirecionamento na participação dos profissionais de saúde, em que, o trabalho em 

equipe, as discussões, o planejamento e a educação continuada e permanente 

devam ser a base das transformações e sustentação do modelo proposto.  

A equipe de trabalho deve estar apta a responder a essa nova expectativa 

levantada no setor da saúde, visto que busca-se com essa estratégia uma 

assistência de melhor qualidade, para que o vínculo profissional-usuário seja muito 

mais forte, traduzindo-se assim em um atendimento mais humanizado. 

Diferentemente do modelo biomédico hegemônico ainda presente no país, os 

profissionais da ESF devem buscar a harmonia no desenvolvimento das ações de 

saúde, a fim de que deva prevalecer o diálogo, o consenso e acima de tudo o 

                                                 
4 MENDES, E. V. Uma agenda para a saúde. São Paulo: Hucitec, 1996. 
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respeito, buscando uma comunicação mais horizontal na qual todos os saberes são 

importantes.  

O processo de trabalho dentro das ESFs deve-se voltar para a busca desse 

atendimento diferenciado e a sua reorganização deve levar em conta os vários 

pontos importantes que vão desde diagnóstico local de saúde até ao controle social, 

com a participação popular na sua gestão. 

Segundo a Portaria nº 648/GM de 2006, as características básicas do 

processo de trabalho da Saúde da Família são: 

I. Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e 
utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de 
saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território;  

II. Definição precisa do território de atuação, mapeamento e 
reconhecimento da área adscrita, que compreenda o segmento 
populacional determinado, com atualização contínua; 

III. Diagnóstico, programação e implementação das atividades, segundo 
critérios de riscos à saúde, priorizando solução dos problemas da saúde 
mais freqüentes; 

IV. Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do 
conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que visa 
propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos 
indivíduos, das famílias e da própria comunidade; 

V. Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 
profissionais de diferentes formações; 

VI. Promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, buscando 
parcerias e integrando projetos sociais e setores afins, voltados para a 
promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da 
gestão municipal; 

VII. Valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma 
abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de 
confiança com ética, compromisso e respeito; 

VIII. Promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, 
no planejamento, na execução e na avaliação das ações; e  

IX. Acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, 
visando à readequação do processo de trabalho (BRASIL, 2006 c, p.26) 

 

Não basta que o trabalho seja desenvolvido por uma equipe multiprofissional, 

é necessário que ocorra uma mudança mais ampla nos [...]“ microprocessos de 

trabalho em saúde, nos fazeres do cotidiano de cada profissional, que em última 

instância é o que define o perfil da assistência”(FRANCO e MERHY, 1999). 
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Segundo os mesmos autores, deve-se pensar o PSF de uma outra maneira, 

na qual, também, a prática clínica tenha seu papel valorizado, onde a abordagem 

individual nela inscrita possibilite a intervenção nos processos mórbidos já 

instalados, não devendo ocorrer uma separação entre ele e a corporação médica, 

como se o mesmo definisse que: [...] "da saúde coletiva, cuidamos nós o PSF; da 

saúde individual cuidam vocês, a corporação médica" (FRANCO e MERHY, 1999). 

Tais pontos devem contemplar o objetivo da estratégia do PSF, para tanto é 

imprescindível a realização de um diagnóstico de saúde local, onde devam ser 

levantados todos os problemas enfrentados pela comunidade, suas necessidades, 

as características peculiares do seu  meio ambiente, os indicadores 

socioeconômicos, etc.  

Esse diagnóstico pode ser realizado pelo cadastramento das famílias ou de 

técnicas que possibilitem a aquisição de tais informações como, por exemplo, a 

técnica da Estimativa Rápida Participativa que apóia o planejamento local da saúde 

de forma participativa. 

 Nessa técnica, o levantamento das necessidades se dá em conjunto com a 

comunidade e os administradores, tendo sua importância maior no fato de evidenciar 

os problemas que afetam a população e seus determinantes sociais, econômicos e 

ambientais, proporcionando assim um conhecimento mais próximo da realidade 

local, possibilitando além de ações pontuais em microáreas de risco, como as que 

contemplem a área de atuação como um todo (ACÚRCIO; SANTOS; FERREIRA, 

1998).  

Além das informações geradas pelo cadastramento familiar e/ou outra técnica 

de levantamento de dados, fontes oficiais de informações podem ser utilizadas, 
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como por exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

Secretaria Municipal de Saúde, os Cartórios,  as associações de classe, etc.   

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a ESF deve ser composta no 

mínimo por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a 

seis agentes comunitários de saúde (ACS) e deve responsabilizar-se por um número 

de famílias que pode variar de 600 até 1.000 (mil) famílias, com um limite máximo de 

4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas cadastradas na área de abrangência da 

Unidade de Saúde da Família (USF), devendo ocorrer uma flexibilidade devido às 

diferenças regionais do país, sejam elas de ordem econômica, social e de 

acessibilidade aos serviços, levando-se em consideração também a densidade 

populacional (BRASIL, 2000 b; BRASIL,1998 a). 

Com a publicação da Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, tais 

diretrizes passaram por sensíveis modificações, onde foi estipulado um número 

máximo de 4.000 habitantes por ESF, tendo como a média recomendada 3.000 

habitantes, onde o ACS deverá ser responsável, por no máximo 750 pessoas para 

cobrir 100% da população cadastrada (BRASIL, 2006 c). 

A referida Portaria contempla ainda a possibilidade de utilizar-se da mão-de-

obra do técnico em enfermagem como alternativa em relação ao auxiliar de 

enfermagem, o que não era contemplado oficialmente e anteriormente pelo MS. 

Outro ponto importante contemplado nessa Portaria diz respeito à 

necessidade da Unidade de Saúde estar cadastrada no Cadastro Geral de 

estabelecimentos de Saúde do MS e dispor de uma estrutura mínima para a 

realização das atividades da ESF, sendo ela: 

[...] a) Consultório médico e de enfermagem para a Equipe de Saúde da 
Família, de acordo com as necessidades de desenvolvimento do 
conjunto de ações de sua competência;  
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b) Área/ sala de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de 
cuidados básicos de enfermagem, uma sala de vacina e sanitários, por 
unidade; 

c) Equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações programadas, 
de forma a garantir a resolutividade da Atenção Básica à Saúde 
(BRASIL, 2006 c p. 24). 

 
 

A USF não necessariamente deve ser construída para tal fim, ela pode ser 

instalada em Unidades de Saúde já existentes, em uma casa adaptada para recebê-

la e outros lugares desde que ofereçam condições para o seu funcionamento. O 

local escolhido deve necessariamente estar incluído na área de abrangência 

territorial da ESF. 

A USF deve possuir equipamentos básicos para o desenvolvimento do 

trabalho da ESF, dentro do nível da proposta do modelo de atenção básica à saúde, 

além disto deve contar com a garantia de transporte da ESF, quando a área for 

muito extensa (BRASIL, 2000 b). 

A partir de 06 de março de 2001, pela Portaria Ministerial nº 267/GM, foi 

regulamentada a inclusão da Equipe de Saúde Bucal (ESB) para atuar no PSF, a 

qual deve dar-se por meio de duas modalidades: 

- Modalidade I que compreende um cirurgião dentista (CD) e um auxiliar de 

consultório dentário (ACD); e 

- Modalidade II que compreende um CD, um ACD e um técnico em higiene dental 

(THD) (BRASIL, 2001). 

Assim como no que se diz respeito à estrutura mínima para o 

desenvolvimento das atividades da ESF, a Unidade de Saúde deve contar com uma 

estrutura mínima para o desenvolvimento das ações da ESB, sendo ela: 

[...] a) consultório odontológico para a Equipe de Saúde Bucal, de acordo 
com as necessidades de desenvolvimento do conjunto de ações de sua 
competência; e 
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b) equipamento e materiais adequados ao elenco de ações programadas, 
de forma a garantir a resolutividade da Atenção Básica à Saúde. 
(BRASIL, 2006 p. 25). 

 

Profissionais de outras categorias podem ser incorporados à ESF mínima, 

como apoio às atividades desenvolvidas por esta, como por exemplo, psicólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, outras especialidades médicas, de acordo com a 

demanda e características dos serviços locais (BRASIL, 2000 b). 

Os profissionais da ESF devem dispensar 40 horas semanais de trabalho, 

possibilitando assim um maior vínculo profissional-população, por meio da execução 

de atividades que demandam um tempo maior para as suas realizações, visando a 

uma melhor qualidade no atendimento oferecido à comunidade, que vai muito além 

da consulta médica e/ou o procedimento de enfermagem. 

Com a publicação da Portaria nº 648/GM, ocorreu uma flexibilização na 

jornada de trabalho dos profissionais que atuam na ESF, que embora continue 

sendo 40 horas semanais, especificamente em alguns casos a mesma pode ser 

reduzida na USF para 32 horas, quando o profissional participar de atividades de 

residência multiprofissional e/ou medicina de família e de comunidade, ou trabalho 

em hospitais de pequeno porte, conforme regulamentação específica da Política 

Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte, pela Portaria nº 1044/2004/GM (BRASIL, 

2006 c). 

Segundo a mesma Portaria 648/GM, as atribuições comuns a todos os 

profissionais das ESFs são: 

[...] - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; 

- realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no 
âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros) quando necessário; 
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- realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 
gestão local; 

- garantir a integridade da atenção por meio da realização de ações de 
promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde; 

- realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

- realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as 
ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; 

- responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do 
cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do 
sistema de saúde; 

- participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da 
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

- promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; 

- identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais coma equipe, sob coordenação da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS); 

- garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção Básica; 

- participar das atividades de educação permanente; e 
- realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 

prioridades locais Brasil (2006 c, p.42). 
 

É importante salientar que o PSF não pode ser encarado como um “redentor” 

que irá solucionar todos os problemas do setor da saúde no país. 

Assim como outras estratégias já tentadas na implementação do SUS, o PSF 

possuí muitos pontos falhos, como a dificuldade ao acesso da demanda espontânea, 

a dificuldade de garantir o acesso a outros níveis de complexidade, a flexibilização 

na gestão do programa, na qual devem-se abrir oportunidades para que os gestores 

locais gerenciem-no de acordo com a realidade local, em que programas similares 

possam ser desenvolvidos. 

 Enfim essas e outras alternativas devem ser pensadas e verificada a sua 

viabilidade, caso contrário esta estratégia de mudança do modelo médico-

hegemônico  estará fadada ao insucesso. 
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1.2.1 O trabalho médico no Programa Saúde da Família 

Para atuar no PSF, preferencialmente o profissional médico deve ter formação 

generalista, ou especialização e /ou residência em Saúde da Família, ou ainda 

possuir um perfil ou vocação para trabalhar em equipe e com a comunidade, fato 

esse que vem dificultando a inserção deste profissional, visto que as faculdades de 

medicina privilegiam a formação de especialistas, reforçando o caráter curativo do 

modelo assistencial à saúde no Brasil. 

Para Starfield (2002), os médicos da atenção básica, por estarem mais 

próximos do paciente e lidarem como uma variedade mais ampla de problemas 

individuais e coletivos, ficam numa melhor posição para avaliarem o papel dos 

múltiplos e interativos determinantes do processo saúde-doença, quando 

comparados aos especialistas. 

Atualmente a formação médica, assim como a de outros profissionais da área 

da saúde, embora mais gritante nesta categoria profissional, está cada vez mais 

voltada para a especialização, dentro do paradigma biomédico com um referencial 

positivista, centrado no orgânico e voltado para a doença, em que a promoção à 

saúde e a prevenção aparecem muito pouco e com um caráter antagônico àquele. 

Segundo Del Ciampo e Ricco (2003 p. 51), “[...] embora procure atender a 

algumas especificidades de cada região, cultura e comunidade, a formação do 

médico segue determinados parâmetros universalmente estabelecidos e aceitos há 

muito tempo [...]”, dificultando assim a oferta de um profissional com perfil mais 

generalista e voltado para o trabalho em equipe multiprofissional. 

Em entrevista à Revista RET-SUS, em setembro de 2005, o médico e 

professor Gastão Wagner de Souza Campos avalia que a formação profissional 

enfrenta dois problemas importantes que devem ser resolvidos de alguma forma 
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para que se consiga alcançar um novo paradigma da saúde.  O primeiro é que se 

deve tentar quebrar de um lado a dureza do positivismo e de outro o isolamento e o 

totalitarismo da saúde coletiva ou da promoção da saúde, e o segundo está no fato 

de que “[... ] os cursos continuam formando profissionais como se eles fossem 

trabalhar nos EUA ou no Brasil dos anos 80, num modelo de saúde  que não é 

público”(...). “O SUS foi mais rápido do que a reforma do ensino. [...]” (CAMPOS, 

2005 p. 2). 

Para a formação de um profissional médico mais completo, deve-se buscar 

incorporar ao ensino as tendências da medicina contemporânea, tais como o 

treinamento em ambulatórios, a participação efetiva dos pacientes quanto à decisão 

de tratamentos e procedimentos a serem realizados, buscando a abordagem 

multiprofissional, além da valorização implícita dos aspectos epidemiológicos, sociais 

e culturais nas doenças e nos doentes (KIRA; MARTINS apud DEL CIAMPO; 

RICCO, 2003).5 

No ano de 2001, o Ministério da Educação definiu em suas diretrizes, pela 

Resolução nº 4 CNE/CES de 07 de novembro de 2001, que os cursos de graduação 

em Medicina devem priorizar 

[...] a formação do médico generalista, com características humanista, crítica 
e reflexiva, tendo a capacidade de atuar, pautado nos princípios éticos, no 
processo saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações 
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, na 
perspectiva da integralidade da assistência,com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 
ser humano. (BRASIL, 2001). 
 

De acordo com Cecim e Feuerwerker (2004), a mudança na formação  da 

graduação de profissionais na área da saúde deve ter como eixo norteador a 

                                                 
5 KIRA, C. M.; MARTINS, M. A. O ensino e o aprendizado das habilidades clínicas e 
competências médicas. Medicina, Ribeirão Preto, v. 29, p. 407-413, 1996. 
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integralidade da atenção à saúde, pois somente dessa maneira é que será possível 

uma aproximação com a realidade da população. 

Com o objetivo de tentar solucionar o problema da falta de profissionais 

médicos generalistas, o Ministério da Saúde está empenhado em proporcionar  

capacitação para os profissionais que atuam na ESF, com cursos de especialização, 

residência em Saúde da Família e cursos de atualização, em articulação com outros 

atores envolvidos no processo, como as instituições de ensino superior, as 

secretarias estaduais e municipais da saúde(BRASIL, 2000 b). 

Como proposta para tentar solucionar e/ou minimizar essa incoerência entre a 

formação e a necessidade real da coletividade, foram assinadas, no dia 03 de 

novembro de 2005, três Portarias Interministeriais, envolvendo o Ministério da 

Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

(SGTES), e o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior 

(SESu), da Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia (SETEC) e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). 

De acordo com a Portaria Nº 2101/2005, fica instituído o Programa de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRO-SAÚDE, para os cursos de 

Medicina, Enfermagem e Odontologia que trata, de um modo geral, da necessidade 

de incentivar transformações do processo de formação profissional, da geração de 

conhecimentos e da prestação de serviços à comunidade, numa abordagem integral 

do processo saúde-doença (BRASIL, 2005 b). 

Segundo a Portaria Nº 2101/2005, no Art. 1º, parágrafo 2º, os objetivos do 

PRO-SAÚDE são: 

[...] I- Reorientar o processo de formação em Medicina, Enfermagem e 
Odontologia de modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados 
para responder às necessidades da população brasileira e à 
operacionalização do SUS; 
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II- Estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as 
escolas de Medicina, Enfermagem e Odontologia, visando à melhoria da 
qualidade e resolubilidade da atenção prestada ao cidadão e a integração 
da rede à formação dos profissionais de saúde na graduação e na 
educação permanente; 

III- Incorporar, no processo de formação da Medicina, Enfermagem e 
Odontologia, abordagem integral do processo saúde- doença e da 
promoção da saúde; e 

IV- Ampliar a duração da prática educacional na rede de serviços básicos de 
saúde. (BRASIL, 2005 b). 

 

A referida Portaria diz ainda que, para participar do PRÓ-SAÚDE, os cursos 

devem estar reconhecidos pelo MEC e as  IESs devem   elaborar um projeto, de 

acordo com diretrizes preestabelecidas, e firmar um compromisso, na pessoa do 

dirigente máximo da IES e os Ministérios da Saúde e da Educação (BRASIL, 2005 

b). 

Será constituído também um Conselho PRÓ-SAÚDE que terá caráter 

consultivo e deve ter representantes de todas as instâncias envolvidas, desde 

órgãos de discentes até órgãos representantes das categorias profissionais a serem 

contempladas, Instituições de Ensino Superior (IES), Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS) e Governo Federal (BRASIL, 2005 b). 

Outra Portaria publicada, na mesma data, é a Portaria Interministerial nº 2117 

que institui, no âmbito dos Ministérios da Saúde e Educação, a Residência 

Multiprofissional em Saúde que contemplará com remuneração e certificação as 

outras categorias profissionais que atuam na área da saúde, excetuando a médica 

(BRASIL, 2005 c). 

E a terceira Portaria Interministerial, sob o nº 2118, também da data 

supracitada trata da instituição da parceria entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação para a cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de saúde (BRASIL, 2005 d). 
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Além das atribuições comuns a todos os membros da ESF, os médicos têm as 

suas específicas dentro da equipe, que são: 

- [...] realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; 

- realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, etc.); 

- realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica 
médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos; 

- encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; 

- indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

- contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e  

- participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF (BRASIL, 2006 c, p. 45). 

 

 

Para alcançar esse objetivo, é preciso conhecer a realidade da população a 

ser atendida, seja no seu espaço geográfico, seja na sua condição social, ou mesmo 

nas suas ansiedades pessoais e individuais. 

Esse  conhecimento somente será possível se houver uma coleta de dados 

fidedignos, pelos membros da ESF, inclusive por parte dos médicos, dados esses 

que deverão alimentar um sistema de informações que servirá de suporte para a 

construção de um modelo assistencial à saúde mais qualificado, de acordo com a 

realidade local. 

 

1.3 A informação em saúde 

Segundo Moraes (2002, p. 11), 

 [...] a informação em saúde deve ser trabalhada no sentido de reforçar os 
direitos humanos, de contribuir para a eliminação da miséria e das 
desigualdades sociais e ao mesmo tempo subsidiar o processo decisório na 
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área da saúde, em prol de uma atenção com efetividade, qualidade e 
respeito à singularidade de cada indivíduo e ao contexto de cada população. 
 

Para aproximar-se do referido tema, faz-se necessária uma prévia 

conceituação de alguns termos muito usados hoje em dia, porém com uma certa 

imprecisão, buscando facilitação no entendimento do presente estudo. 

Segundo Moraes (1994, p.19), “[...] Dado é uma descrição limitada do real, 

desvinculada de um referencial explicativo e difícil de ser utilizada por ser 

ininteligível. [...]” 

A mesma autora refere-se ao termo Informação como sendo uma descrição 

completa da realidade associada a um referencial sistemático explicativo que atua 

como uma ponte entre os fatos reais ou idéias de algumas pessoas e as idéias ou 

conhecimento de outras, consistindo numa representação simbólica de fatos ou 

idéias potencialmente capazes de alterar um estado de conhecimento, porém não 

sendo necessário que a alteração ocorra literalmente, mas importando somente o 

seu poder de alteração, cumprindo assim o seu papel. (MORAES, 1994). 

Atualmente o termo informação vem sendo empregado inadivertidamente 

como sinônimo de diversos outros, tais como: notícia, conhecimento, relato, etc., 

imprimindo a ele, significados vagos e imprecisos, levando-se a medir o seu valor 

pelo grau de surpresa que causa no seu receptor (BORTOLETTO, 1990 apud 

MORAES, 1994).6 

Segundo Chaves (1972, p. 3-4), “[...] Sistema pode ser definido como um todo 

complexo e organizado; uma reunião de coisas ou partes formando um todo unitário 

                                                 
6 BORTOLETTO, M. E. Tóxicos, civilização e saúde. Contribuição à análise dos sistemas de 
informações tóxico-farmacológicas no Brasil. Dissertação de Mestrado - Escola Brasileira de 
Administração Pública, FGV, 1990. 
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e complexo. A idéia de sistema dá uma conotação de plano, método, ordem, arranjo. 

O antônimo de sistema é o caos. [...]” 

O mesmo autor completa que uma idéia que está implícita na noção de 

sistema é a de relação entre as partes, de modo que o todo reúne características 

próprias e não existentes em cada parte isoladamente, tornando-se assim uma 

entidade nova e não uma simples soma das partes (CHAVES, 1972). 

Vive-se atualmente a “Era da Informação”, assim como viveu-se a era da fé, 

da razão, das descobertas, etc., porém com uma característica peculiar e antagônica 

àquelas: a informação tem a conotação de segurança e evasividade, onde a 

neutralidade ingênua esconde e/ou omite os verdadeiros objetivos de uma 

agenda política tecnocrata, não atingindo a consciência popular de uma forma 

mágica e decisiva, até que se torne algo capaz de ser vendido e comprado. 

  Com essa relação de compra e venda instalada é que se desenvolve o 

processo de torná-la necessidade, onde os anunciantes transformam-na de um mero 

interesse, em um desejo e, de um desejo numa necessidade, passando a ser 

mercadoria valiosa no mercado comercial. Tal fato pode ser facilmente constatado 

com a venda de computadores (ROSZAK, 1988). 

A informação é tida hoje como um cerne da sociedade moderna, onde tudo 

tem girado em torno da mesma, seja a mais simples, como a solicitação do endereço 

residencial de uma pessoa, até as mais complexas, “guardadas às sete chaves”, por 

terem uma extrema importância para quem as possuem. 

Aos olhos da sociedade moderna, deter informações significa deter 

conhecimento e conseqüentemente deter poder, porém se faz necessário pontuar 

que tais termos são distintos e confundi-los seria um grande erro. 
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A produção em massa de “informações” está levando a uma saturação dos 

sentidos humanos que não são capazes de suportarem tais extremos, fato 

facilmente comprovado pelos milhões de home pages encontradas na internet 

gerando uma quantidade imensurável de “informações”, que apesar de se prestarem 

a facilitar a vida das pessoas, devido ao seu fácil acesso, pelo menos para uma 

reduzida parcela da população, colocando à sua disposição muitas “informações” 

sérias e de qualidade, porém infelizmente disponibilizaram outras, por vezes de 

péssima e/ou nenhuma qualidade,  como as relativas à prostituição, pedofilia, tráfico 

de drogas, de armas, aliciação de pessoas para seitas e movimentos nocivos à 

sociedade, etc. 

Embora as informações representem um potencial de grande poder mutador 

da realidade, e portanto fonte de desejo e de necessidade, ela se encontra 

intimamente ligada a interesses que, na maioria das vezes, não se encontram 

explícitos. O fato de se tornarem mercadoria de desejo e necessidade não implica 

dizer que todas tenham esse caráter, ou se o têm não são análogos àqueles. 

Informações relativas às condições de vida das pessoas, principalmente as 

que revelam as desigualdades sociais, de mortalidade prematura, condições 

insalubres de trabalho, falta de saneamento, enfim aquelas que traduzem tudo o que 

de ruim a sociedade produz, essas não são comercializadas e nem são objetos de 

desejos ou de necessidade, a não ser para se fazer “politicagem” em disputas 

eleitoreiras e partidárias. 

Estando as informações “a serviço” de algum interesse, torna-se fácil 

compreender que os “Sistemas de Informações” tenham o mesmo destino, visto que 

eles nada mais são do que produtos, com características próprias, ligados às 

informações, estando estruturados para atenderem aos interesses de quem os 
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concebem e para quem os concebem. No caso específico da Saúde, atender ao 

interesse das políticas de saúde vigentes no país. 

 

1.3.1 Os Sistemas de Informações em Saúde no Brasil 

No Brasil, o surgimento dos principais Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS) ocorreu a partir da década de 1970, com o desenvolvimento e a implantação 

do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), sendo que até então não existiam 

sistemas de informação, tornando comprometida a obtenção de indicadores de 

saúde confiáveis (ALMEIDA; ALENCAR, 2000). 

O SIM, criado em 1976, é um sistema de saúde que se presta a contabilizar 

os óbitos ocorridos no país, caracterizando-os de acordo com o sexo, idade, causa 

da morte, local de ocorrência, etc., possibilitando-se assim o desenvolvimento de 

indicadores importantes para a saúde pública, como coeficiente de mortalidade 

geral, mortalidade por causa específica, mortalidade materno-infantil, por causas mal 

definidas e sem assistência médica. 

O atestado de óbito é o principal instrumento de coleta de dados para este 

sistema, sendo que o mesmo só deve ser preenchido pelo profissional médico, 

conforme a Lei nº 6015/73, alterada pela Lei nº 6216/75, tendo este a 

responsabilidade pelas informações geradas. Embora seja esse o SIS mais antigo 

do Brasil, acredita-se que cerca de 20% do total de óbitos ocorridos não estejam 

registrados, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (BRASIL, 

1998 c). 

Posteriormente foram criados outros sistemas de informações, destacando-se 

o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH) que mantiveram a mesma linha vertical e centralizadora do SIM que, 
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segundo Silva (2003), pode ser explicado pela falta de profissionais qualificados para 

produzir as informações, pela tecnologia de processamento de dados que operavam 

com grandes computadores e tendo como pano de fundo o cenário político nacional, 

naquele momento. 

O SINAN, criado, em 1990, para substituir o Sistema Nacional de Notificação 

Compulsória de Doenças, que apresentava problemas de subnotificação e era 

limitado sobre o fornecimento de informação sobre morbidade, é o responsável pelas 

notificações de doenças e agravos de notificação compulsória, o sistema é composto 

por variáveis  de identificação do indivíduo e caracterização do agravo, informações 

sobre o método de confirmação diagnóstica e de evolução do caso (BRASIL, 1997; 

BRANCO, 2004). 

A partir desse SIS é possível formular indicadores de extrema importância, 

tais como coeficientes de incidência, prevalência e letalidade, desde que os dados 

sejam coletados adequadamente. 

O SIH foi implantado, em 1983, com o propósito de fiscalizar e controlar o 

pagamento de internações hospitalares, pelo instrumento de coleta de dados 

chamado Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que são emitidas pelo MS, 

sendo disponibilizadas em cotas para Estados e Municípios, tendo validade de 04 

(quatro) meses.  

Com a NOB 96, os municípios passaram a ser os responsáveis, por meio de 

seu gestor de saúde, pela emissão das  AIHs, não cabendo mais às instituições as 

suas emissões, como ocorria até então. 

Apesar de ter sido concebido para ser um controlador de contas e 

pagamentos, este SIS pode gerar informações importantes, tais como número de 

internações, tempo médio de internação geral ou por agravo específico, taxa de 
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mortalidade geral, índice de hospitalizações, entre outros, porém apresenta 

desvantagens como possibilidade de duplicidade de internações, rede particular não 

coberta, reinternações não contempladas como tal e a impossibilidade de correções 

após digitação (SILVA, 2003). 

Na década de 1990, os sistemas criados seguiram uma nova ótica, 

prevalecendo ou tentando fazer prevalecer os preceitos do SUS, pela 

descentralização das ações de saúde, utilizando como instrumento os computadores 

pessoais, que por serem de menor porte, menor custo e de fácil operação, 

proporcionou a possibilidade de mudança na operacionalização dos sistemas. 

Sob essa ótica, foram criados o Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 

implantados em 1990 e 1991 respectivamente, sendo os mesmos precursores da 

descentralização e democratização das informações de saúde no país. 

O SINASC foi concebido em 1989 para proceder os registros de partos 

hospitalares / instituições de saúde e domiciliares / outros locais, possuindo variáveis 

de caracterização do recém-nascido, gestação,pré-natal, parto, história reprodutiva 

da mãe, com tais dados torna-se possível o cálculo de vários indicadores de saúde 

como recém-nascido (RN) de baixo peso, prematuridade,  tipos de parto, locais de 

ocorrência, gestação de risco, idade da mãe, consultas de pré-natal, entre outros 

(BRASIL, 1997).  

O documento para obtenção desses dados é a Declaração de Nascido Vivo, 

emitida por instituições de saúde ou cartórios de registro civil, tendo tido a 

obrigatoriedade de preenchimento garantida pela Lei nº 6015/73, porém a maioria 

dos nascimentos ainda não é registrada, mesmo com a gratuidade para tal 

procedimento ter sido implantada em 1997, chegando a índices alarmantes de cerca 
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de 60%, principalmente em Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (BRASIL, 

1998 c). 

O SIA/SUS foi desenvolvido com o objetivo de implementar o pagamento dos 

procedimentos e/ou consultas realizados a nível ambulatorial público e privado.  

Esse SIS é possuidor de várias limitações, tais como a falta do Código da 

Classificação Internacional das Doenças nos diagnósticos, o pagamento por 

procedimentos e consultas realizados – prática remanescente do INAMPS, 

contribuindo assim, somente, para a obtenção de indicadores relacionados ao 

número de consultas e procedimentos e de exames laboratoriais, sendo dessa 

maneira subaproveitado para a obtenção de informações epidemiológicas 

importantes. 

Além dos SISs descritos anteriormente, existem outros de características mais 

específicas ligados diretamente aos projetos e programas específicos do MS, como 

o SI-PNI que trata das informações relativas ao Programa Nacional de Imunizações, 

o HiperDia de cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão 

arterial e diabetes, o SISCOLO,  destinado ao acompanhamento e controle do 

câncer de colo uterino e de mama, o SIS-PRENATAL responsável pelo 

acompanhamento das gestantes desde o início da gravidez até o puerpério, o 

SISVAN, responsável pela vigilância nutricional e, o SIOPS que acompanha os 

gastos e investimentos do setor público no setor saúde, nas três esferas de governo. 

 

1.3.2 Sistema de Informações de Atenção Básica 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) surgiu em 1998, devido à 

necessidade de se gerenciarem as informações geradas nas visitas domiciliares na 

comunidade. Para tanto, a equipe da Coordenação de Saúde da Comunidade da 
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Secretaria de Assistência à Saúde (COSAC), do MS, solicitou aos profissionais do 

DATASUS o desenvolvimento de um sistema especial para suprir essa necessidade 

(BRASIL, 1998 b). 

O SIAB vem demonstrando ser um importante instrumento para planejar e 

avaliar o trabalho da ESF, proporcionando uma rápida identificação dos problemas 

das famílias e das comunidades, possibilitando aos gestores locais as tomadas de 

decisões pertinentes, frente ao quadro epidemiológico apresentado num 

determinado momento (BRASIL, 1998 b). 

Atualmente o SIAB tem como característica marcante uma total generalização 

das informações, sendo o instrumento de coleta de dados aplicado em todas as 

regiões do Brasil, sem importar-se com as diferenças regionais, contrapondo-se 

assim a um dos preceitos básicos do SUS, o da eqüidade, que tem por objetivo 

oferecer o que realmente a população a ser atendida necessite (RIGOBELLO; 

FORSTER, 2003). 

Segundo o Manual do SIAB, o mesmo é um sistema idealizado para agregar e 

para processar as informações sobre a população visitada e / ou atendida, e tais 

informações são recolhidas em fichas de cadastramento, acompanhamento e 

analisadas a partir de relatórios de consolidação de dados (BRASIL, 1998 b). 

  Além dessa função vital, com certeza a mais importante, o SIAB também tem 

o papel de “fiscalizador” do desenvolvimento das ações da ESF cadastradas no MS, 

visto que para o recebimento de verbas e incentivos as ESFs devem informar 

mensalmente a produção das ações realizadas no município, sob a pena de ser 

bloqueado o repasse de recursos financeiros, que é destinado fundo a fundo, da 

União para o município, através do PAB. 
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Segundo Carvalho, Martin e Cordoni Jr (2001, p. 48-49), “[...] o PAB 

compreende incentivos destinados às ações e programas específicos, como o 

PACS, o PSF, Programa de Combate às Carências Nutricionais, Ações de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental, Ações de Vigilância Sanitária e Assistência 

Farmacêutica Básica.[...]” 

Segundo a Portaria nº 648/GM de 2006, a efetivação da transferência desses 

recursos só se dará mediante a informação obrigatória dos dados atualizados 

através do SIAB cuja responsabilidade de manutenção e atualização é dos gestores 

do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2006 c). 

A ESF deve utilizar o SIAB como um instrumento capaz de subsidiá-la para 

questionamentos que não se limitem apenas às dimensões biológicas e individuais 

da saúde, como ocorre no sistema de saúde vigente atualmente, mas sim buscar 

nas informações coletadas uma real aproximação com a população por ela atendida, 

vislumbrando de uma forma mais completa, até mesmo holística, uma harmonia no 

enfrentamento das dificuldades de identificação e de atuação no processo saúde-

doença, tendo como núcleo norteador a família e a comunidade em que ela atua. 

O SIAB é um SIS que pode ser operacionalizado de duas maneiras: manual 

e/ou informatizada, através de um software, em formato DBASE, operado em 

ambiente MS-DOS, desenvolvido para este fim e disponibilizado gratuitamente aos 

municípios pelo Ministério da Saúde, devendo os mesmos disporem de um 

equipamento com configuração mínima para operá-lo de um microcomputador AT-

486-DX4, 100 MHZ, 1 Mb de memória RAM, HD de 80 Mb, drive de 3,5 polegadas e 

impressora matricial de 80 colunas (BRASIL, 2002 apud SILVA, 2003).7  

                                                 
7 BRASIL. DATASUS. SIAB. Disponível em: http://www.darasus.gov.br/catalogo/pacs.htm. Acesso em 2002. 
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Tanto a forma manual de operação como a informatizada necessitam das 

informações fidedignas coletadas manualmente pelos profissionais da ESF, no 

desenvolvimento de suas funções no  dia-a-dia de trabalho. Tais coletas são 

realizadas por meio de fichas e mensalmente são compiladas em relatórios, 

informatizados ou não, que darão origem aos relatórios anuais. 

No caso do SIAB ser informatizado, é possível extraírem-se relatórios do 

programa de forma impressa ou na tela de monitor, o que facilita muito a análise 

pelos membros da ESF, além da possibilidade de proceder alterações, mesmo após 

ter sido digitado. 

Da coleta de dados à confecção dos relatórios, é de suma importância a 

participação ativa de todos os membros da ESF, respeitando as funções inerentes a 

cada profissional, pois somente dessa maneira é que poderá acontecer um 

planejamento adequado e conseqüentemente uma execução mais harmônica das 

ações de saúde programadas para atender aquela população. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados pela ESF, são: 

- Ficha A- Cadastramento Familiar; 

- Ficha B-GES- Acompanhamento de Gestantes; 

- Ficha B-HA- Acompanhamento de Hipertensos; 

- Ficha B-DIA- Acompanhamento de Diabéticos; 

- Ficha B-TB- Acompanhamento de pacientes com Tuberculose; 

- Ficha B-HAN- Acompanhamento de pacientes com Hanseníase; 

- Ficha C- Acompanhamento de crianças (Cartão da Criança) e, 

- Ficha D- Registro de atividades, procedimentos e notificações. 

Com exceção da Ficha D, todas as outras fichas são preenchidas pelo ACS 

na ocasião da sua visita domiciliária, realizada mensalmente às famílias. O 
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preenchimento destas fichas deve sempre estar sendo supervisionado pelo 

enfermeiro, pois os dados coletados servirão de base para o planejamento e 

execução de ações de saúde pertinentes para aquela população, devendo ser 

portanto fidedignos. 

Embora o Manual do SIAB (1998) determine que a supervisão deva ser feita 

por um enfermeiro, conforme preconiza o MS, o autor do presente estudo acredita 

que cabe também aos demais profissionais, de nível escolar superior tal tarefa, pois 

desta forma torna-se possível um melhor planejamento, execução e avaliação do 

trabalho dos ACSs, que resultarão em subsídios mais concisos para as ações de 

saúde a serem desenvolvidas (BRASIL, 1998 b). 

Apresentam-se abaixo os relatórios e as  fichas de coletas de dados, 

utilizados pela ESF, citados  e descritos  anteriormente, de acordo com o Manual do 

SIAB. 

 A Ficha A é destinada ao cadastro das famílias da área de abrangência da 

ESF, a qual deve ser preenchida nas primeiras visitas realizadas pelos ACS, 

devendo ser atualizada sempre que ocorrerem alterações nos dados previamente 

registrados (Anexo A). 

As informações coletadas por este instrumento permitem à ESF conhecer as 

condições de vida das pessoas na sua área de abrangência e melhor planejar suas 

intervenções. A Ficha A contém dados sobre o número de pessoas que compõe a 

família, a idade, o sexo, alfabetização, a ocupação e as doenças ou condições 

referidas das mesmas, assim como a respeito da residência, saneamento, 

participação social, meio de transporte, meio de comunicação e acesso aos serviços 

de saúde. 
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Tais informações são coletadas não levando-se em consideração as 

necessidades e características locais, sendo o instrumento de coleta de dados 

aplicado em todas as  regiões do  Brasil, o que por vezes deixa de contemplar 

situações importantes para aquela população, contrapondo-se assim a um dos 

princípios do SUS, o da eqüidade, que tem por objetivo, oferecer o que realmente a 

população atendida necessite. 

As fichas do grupo B (Ficha B-GES, Ficha B-HA, Ficha B-DIA, Ficha B-TB e 

Ficha B-HAN) devem ser utilizadas pela ESF, para o monitoramento de grupos de 

pessoas que necessitam de um acompanhamento mais sistemático, por se tratarem 

de risco para si mesmo e em alguns casos para a coletividade. O ACS deve 

preenchê-la somente com o diagnóstico médico confirmado e periodicamente revisá-

las (Anexos B, C, D, E e F). 

A ficha C (Cartão da Criança) deve ser verificada mensalmente pelo ACS no 

momento da visita domiciliária, onde o mesmo pode observar o esquema de 

vacinação, desenvolvimento da criança pelo peso e estatura, a condição de 

aleitamento e, as intercorrências que afetaram a criança. O ACS deve ter uma cópia 

do cartão sempre consigo, para poder transcrever as informações e comunicá-las à 

ESF (Anexo G). 

A Ficha D é utilizada por todos os profissionais da ESF, possuindo campos 

específicos para cada categoria profissional, sendo alguns comuns a mais de uma 

categoria (Anexo H). 

Essa ficha é destinada ao registro de atividades e procedimentos realizados e 

notificações de algumas doenças ou condições de acompanhamento sistemático 

mensalmente, assim como de hospitalizações e óbitos ocorridos durante o mês de 
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referência e/ou anterior. Os registros dessa ficha devem ser anotados diariamente, 

sendo seu fechamento feito no final de cada mês. 

Por ser essa a única ficha de coletas de dados que contempla campos para 

registro de procedimentos e/ou atividades pertinentes ao profissional médico, a 

mesma será apresentada a seguir, de forma sucinta, visto que o detalhamento não é 

o objetivo deste trabalho, podendo ser consultado na referência indicada pelo autor. 

Essa ficha consta de uma parte de Identificação com campos numéricos a 

serem preenchidos pelos profissionais da ESF: Ano, Mês, Município, Segmento, 

Unidade, Área, Microárea e Profissional. O campo intitulado Microárea é de uso 

exclusivo do ACS.  

A face anterior da ficha consta de cinco blocos, tendo como orientação, para 

os registros diários, um espaço para anotação dos dias úteis de trabalho, quais 

sejam: 

a. Bloco de Consultas Médicas - Destinado ao registro diário das consultas 

médicas por faixa etária e procedência, sendo que os registros de consultas de 

pessoas moradoras fora da área de abrangência da ESF não terão discriminação 

de faixa etária, e os registros de consultas de pessoas moradoras da área de 

abrangência ocorrerão segundo a faixa etária das mesmas, conforme mostra a 

Ficha D. Existe um espaço para a anotação do total de consultas realizadas em 

pessoas residentes na área de abrangência e um total geral de consultas onde 

deve ser demonstrado o somatório das consultas realizadas em pessoas 

moradoras fora da área de abrangência e moradoras da área de abrangência; 

b. Bloco Tipo de Atendimento de Médico e Enfermeiro - Este bloco é destinado 

ao registro diário de atendimentos médicos e de enfermagem, para os 

específicos fins, de pessoas residentes na área de abrangência da ESF, devendo 
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contemplar que o acompanhamento seja de forma sistemática, como: 

puericultura, pré-natal, prevenção de câncer cérvico-uterino (exame 

Papanicolaou), DST/AIDS, diabetes, hipertensão arterial, hanseníase e 

tuberculose; 

c. Bloco de Solicitação Médica de Exames Complementares - Destinado ao 

registro diário de solicitação de exames complementares de qualquer natureza, 

desde que solicitado pelo profissional médico, sendo eles: patologia clínica, 

radiodiagnóstico, citopatológico cérvico-vaginal, ultra-sonografia obstétrica e, 

outros; 

d. Bloco de Encaminhamentos Médicos - Este bloco destina-se exclusivamente 

ao preenchimento médico que deverá registrar os encaminhamentos realizados 

para: Atendimento Especializado médico ou não, Internação Hospitalar e 

encaminhamentos para atendimento de situações de Urgência e Emergência e, 

e. Bloco de Internação Domiciliar - Neste bloco deve ser registrado, 

exclusivamente pelo profissional médico, o número de indivíduos que iniciaram a 

internação no dia de referência. 

 

A face posterior da Ficha D é composta por quatro blocos: 

 

a) Bloco de Procedimentos - Neste bloco devem ser registrados os 

procedimentos realizados pela ESF diariamente, conforme especificação para 

Atendimento Específico para Acidente de Trabalho (AT) e conforme 

caracterização da legislação vigente, Visita de Inspeção Sanitária por 

profissional de nível superior, Atendimento Individual por Profissional de Nível 

Superior, excetuando-se os médicos e odontológicos, nos campos Curativos, 
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Inalações, Retirada de pontos e Terapia da Reidratação Oral (TRO) e Sutura 

serão registrados os números de procedimentos realizados por profissionais 

com formação específica para tal fim.  

No campo Atendimento em Grupo- Educação em Saúde devem ser anotados 

os atendimentos em grupo para educação em saúde, realizados por 

profissionais de nível médio e/ou superior, no campo de Procedimentos 

Coletivos, destinado à anotação mensal  de procedimentos de saúde bucal de 

baixa complexidade, como bochechos com flúor, higiene bucal supervisionada 

e atividades educativas em saúde bucal, devendo-se registrar o número de 

pessoas cobertas.  

No campo Reuniões, deve-se registrar o número de reuniões realizadas por 

ACS, com o objetivo de disseminar informações e contribuir para a 

organização comunitária e o campo da Visita Domiciliar, onde devem ser 

anotadas todas e qualquer visita domiciliária realizada pelos profissionais de 

nível superior, médio e ACS.  

b) Bloco de Notificações - Este bloco está dividido em três subblocos destinados 

aos profissionais médicos, do enfermeiro e do ACS. No primeiro, os ACSs 

devem notificar o número de crianças menores de dois anos que tiveram 

diarréia nos quinze dias anteriores à VD, assim como as que tiveram diarréia 

e utilizaram TRO e as que apresentaram infecção respiratória aguda, também 

no mesmo período. No segundo subbloco, os profissionais médicos devem 

notificar os casos de pneumonia em crianças menores de cinco anos, 

valvulopatias reumáticas em crianças de cinco a quatorze anos, caso de 

acidente vascular cerebral- AVC, caso de infarto agudo do miocárdio e 

doença hipertensiva específica da gravidez (forma  grave) e o terceiro 
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subbloco é destinado aos registro de notificações dos profissionais 

enfermeiros que devem notificar os casos de doença hemolítica perinatal, 

fratura de fêmur em pessoas com mais de cinqüenta anos, meningite 

tuberculosa em crianças menores de cinco anos, hanseníase graus de 

incapacidade II e III e, citologia oncótica NIC III/ carcinoma in situ . 

c) Hospitalizações - Este bloco destina-se ao registro dos casos de internações 

hospitalares ocorridas no mês anterior e no mês de referência, devendo ser 

anotados, por qualquer membro da ESF, a data de ocorrência, o nome da 

pessoa, endereço, sexo, idade, causa da hospitalização e o nome do hospital.  

d) Óbitos: Este bloco destina-se ao registro de óbitos ocorridos no mês anterior e 

no mês de referência, devendo ser anotados, por qualquer membro da ESF, a 

data de ocorrência, o nome da pessoa, endereço, sexo, idade, causa. 

Além dos instrumentos utilizados para a coleta de dados, também são 

utilizados, pelos membros da ESF, relatórios de consolidação de dados coletados 

pelos profissionais nas suas respectivas atividades. 

Os relatórios A1, A2, A3, A4 têm por objetivo a consolidação anual das 

famílias cadastradas, respectivamente por microárea, área, segmento e município, 

para o seu preenchimento são necessárias as informações coletadas no 

cadastramento familiar realizado, utilizando-se a Ficha A, como as pertinentes ao 

número de pessoas por faixa etária, sexo, doença e/ou agravo à saúde, tipo de casa, 

destino do lixo, tratamento de água no domicílio, abastecimento de água e destino 

de fezes e urina, tais informações geraram índices de cobertura e população 

cadastrada nos respectivos níveis (Anexos I, J, K e L). 

Os relatórios SSA2 e SSA4 têm a finalidade de consolidar os dados relativos à 

situação de saúde e acompanhamento das famílias por área e município, e o 
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preenchimento dos mesmos depende das informações coletadas nas fichas A, B, C 

e D, que são condensados de dados das microáeras de uma mesma área (Anexos 

M e N). 

O preenchimento deles deve ser feito por um dos profissionais de nível 

superior da ESF. 

O relatório SSA2 consta de um cabeçalho de identificação, devendo ser 

informados o nome do município, o seu código, o segmento, a unidade e a área, 

além do mês e ano. 

O mesmo relatório tem ainda cinco blocos, sendo eles destinados ao registro 

de informações pertinentes a grupos específicos e de interesse do PSF e situações 

de hospitalizações e óbitos por causas e faixas etárias, total de famílias cadastradas 

e visitas domiciliárias realizadas por ACS, sendo eles: 

1. Crianças: Neste bloco, devem ser compilados os dados extraídos das 

fichas indicadas no quadro I, por microárea, relativos ao número de nascidos 

vivos no mês, recém-nascidos pesados ao nascer, recém-nascidos pesados ao 

nascer com peso < 2500 g.; número de crianças de 0 (zero) a 03 (três meses) e 

29 ( vinte e nove) dias, destes, quantos se alimentam exclusivamente de leite 

materno e quantos de aleitamento misto; número de crianças de  0 (zero) a 11 

(onze meses) e 29 ( vinte e nove) dias, destas, quantas estão com vacinas em 

dia, quantas foram pesadas em VD e/ou na USF ou RN pesados durante o mês 

de referência, das pesadas, quantas estavam desnutridas; número de crianças 

de 12 (doze) a 23 (vinte e três meses) e 29 ( vinte e nove) dias, destas, quantas 

com vacinas em dia, quantas pesadas e quantas desnutridas e número de 

crianças menores de 02 (dois) anos, quantas tiveram diarréia, quantas tiveram 

diarréia e usaram TRO e quantas tiveram infecção respiratória aguda. 
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2. Gestantes: Nos campos deste bloco, deverão ser anotadas as informações 

extraídas da Ficha B- GES que serão aqui compiladas, sendo elas referentes ao 

número de gestantes cadastradas por microárea, destas, quantas foram 

acompanhadas pelo ACS em VD, destas, quantas estavam com a vacinação em 

dia; quantas gestantes fizeram consulta de pré-natal no mês de referência; 

quantas gestantes iniciaram o pré-natal, no primeiro trimestre, e quantas tinham 

menos de vinte anos na data da última menstruação; 

3. Outros grupos prioritários para acompanhamento: Embora não esteja sem 

identificação no relatório, este bloco é de extrema importância, visto que compila 

informações sobre o número de pessoas portadoras de patologias que requerem 

uma monitoração da ESF, quer por risco individual, quer por risco individual e 

coletivo, sendo elas os portadores de hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e 

hanseníase. Deverá ser anotada a quantidade de pessoas portadoras dessas 

patologias e, quantas receberam, pelo menos uma VD do ACS no mês de 

referência; 

4. Hospitalizações - Este bloco destina-se à consolidação das informações 

sobre as internações, por microárea, ocorridas no mês de referência, conforme 

as faixas etárias e causas especificadas, sendo elas as hospitalizações de 

crianças menores de 05 (cinco) anos por pneumonia, crianças menores de 05 

(cinco) anos por desidratação, qualquer pessoa por abuso de álcool, qualquer 

pessoa por complicações do diabetes, qualquer pessoa por outras causas e 

qualquer pessoa internada em hospital psiquiátrico; 

5. Óbitos - Neste bloco, devem ser registrados os óbitos ocorridos por 

microárea, ocorridos no mês de referência, de acordo com as causas e faixas 

etárias especificadas, sendo elas o número de óbitos em crianças menores de 28 
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(vinte e oito) dias, destes, quantos foram por diarréia, quantos foram por infecção 

respiratória aguda e quantos por outras causas; número de óbitos em crianças de 

28 (vinte e oito) dias a 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, destes, quantos 

foram por diarréia, quantos foram por infecção respiratória aguda e quantos por 

outras causas; número de óbitos em crianças menores de 01 (um) ano de idade, 

destes, quantos foram por diarréia, quantos foram por infecção respiratória aguda 

e quantos por outras causas; número de óbitos de mulheres  de 10 (dez) a 49 

(quarenta e nove) anos idade, destas, quantas de 10(dez) anos a 14 (quatorze) 

anos e, de 15 (quinze) anos a 49 (quarenta e nove) anos de idade; número de 

outros óbitos, de qualquer pessoa, qualquer faixa etária e qualquer causa e 

número de óbitos de adolescentes, de 10 (dez) anos a 19 (dezenove) anos de 

idade, por violência e; 

6. Total de famílias cadastradas e total de visitas domiciliárias realizadas por ACS: 

Estes dois campos destinam-se ao registro do número de famílias cadastradas 

na microárea e ao total de visitas realizadas pelo ACS no mês de referência. 

O relatório SSA4 serve para consolidar os dados referentes a todas as áreas 

de um mesmo município, utilizando-se os dados dos relatórios SSA2 e realizando 

somente onde o sistema não estiver  informatizado. 

Os dois relatórios descritos acima devem ser preenchidos, quando o modelo 

de atenção for o Programa de Agente Comunitário de Saúde- PACS e/ou Programa 

Saúde da Família- PSF. 

Os relatórios PMA2 e PMA4 destinam-se a consolidar mensalmente os dados 

pertinentes à produção e marcadores para avaliação das ações de saúde da área de 

abrangência da ESF e do município, como um todo, devendo ser preenchidos 

quando se tratar do modelo de atenção de Programa de Agente Comunitário de 
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Saúde- PACS e/ou Programa Saúde da Família- PSF, ou outro, como demanda 

espontânea e/ou oferta programada, onde deve-se considerar como área de 

abrangência a da unidade de saúde. No outro modelo, parte do relatório não será 

preenchido, conforme pode-se verificar no Manual do SIAB (Anexos O e P). 

Assim como os relatórios SSA2 e SSA4, os preenchimentos desses relatórios 

devem ser feitos por um dos profissional de nível superior da ESF. 

O relatório PMA2 consta de um cabeçalho de identificação, devendo ser 

informado o código do município, o do segmento, o da unidade e o da área, além do 

mês e ano. 

O relatório PMA2 consta de três blocos, sendo eles destinados ao registro de 

informações pertinentes às atividades realizadas e/ou produção de todos os 

profissionais da ESF, sendo subdivididos em dois blocos, o de consultas médicas e o 

de procedimentos.  

Para o seu procedimento, devem ser utilizados os dados coletados na Ficha D 

de cada profissional da ESF, durante o mês de referência, o outro quadro refere-se 

aos marcadores que consolidam os dados das fichas D, dos profissionais médico e 

enfermeiro e dados provenientes do relatório SSA2, conforme descrito anteriormente 

e o terceiro quadro refere-se à consolidação do número de visitas domiciliares 

realizadas pelos profissionais da ESF e/ou outros, onde os dados são provenientes 

da Ficha D. 

O relatório PMA4 serve para consolidar os dados referentes a todas as áreas 

de um mesmo município, utilizando-se os dados dos relatórios mensais PMA2, e 

realizado somente onde o sistema não estiver informatizado. 
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O presente estudo foi motivado por observações feitas pelo autor, em alguns 

anos de experiência profissional e acadêmica, sobre o uso restrito do SIAB pelos 

profissionais médicos que atuavam naquelas ESFs. 

Portanto espera-se que com este estudo possa se demonstrar como o 

profissional utiliza o SIAB no seu trabalho, para que fim ele o utiliza, com que 

freqüência, quais as dificuldades enfrentadas e as sugestões para saná-las e/ou 

minimizá-las, podendo assim contribuir para que se promova um debate maior sobre 

a participação efetiva do profissional médico na ESF, não apenas como um mero 

ator que cumpre o seu papel de  consultar, diagnosticar e tratar o indivíduo, mas 

como partícipe de todo o processo de cuidar da saúde, desde o planejamento, da 

execução e da avaliação, devendo portanto estar intimamente envolvido no criar 

deste modelo de saúde. 

 Espera-se também que o presente estudo sirva para nortear discussões a 

respeito do SIAB, com o objetivo de possibilitar o incremento de mudanças que 

busquem uma aproximação maior com a realidade local, propiciando a realização de 

ações mais efetivas e eficazes no processo saúde-doença, proporcionando assim 

uma melhor qualidade de vida dos cidadãos, além de proporcionar um incremento na 

literatura afim, visto que a abordagem do tema frente aos profissionais médicos é 

inexistente. 
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2 OBJETIVOS 

 

GERAL 

- Avaliar a utilização do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) pelos 

profissionais médicos das Equipes de Saúde da Família (ESF), dos municípios da 

área de abrangência da Direção Regional de Saúde XVIII- Ribeirão Preto- SP. 

 
 

ESPECÍFICOS 
 
- Caracterizar o perfil do profissional médico que atua nas ESFs nos municípios da 

área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, segundo as variáveis sexo, 

idade, formação de graduação e pós-graduação, instituições e áreas, tempo de 

serviço no PSF, tempo de serviço na ESF atual e cargo e/ou função exercidos além 

de médico no PSF, carga horária semanal dispensada a esta função, tipo de 

contrato de serviço no PSF, carga horária semanal dispensada no PSF e, se 

trabalha em outro local e onde; 

- Identificar o grau de conhecimento do  médico sobre o SIAB, em seu trabalho na 

USF; 

- Identificar a freqüência e as finalidades da utilização do SIAB (fichas e software) 

pelo profissional médico em seu trabalho na USF, quais os instrumentos mais 

utilizados; 

- Identificar as dificuldades na manipulação e/ou operação do SIAB, pelo médico em 

seu trabalho na USF e as sugestões para a solução dos problemas encontrados;  

- Identificar a participação em treinamento específico dos profissionais médicos das 

ESF para a operação do SIAB; 
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- Identificar a existência de espaço de tempo dentro da carga horária de trabalho 

para a discussão sobre o SIAB e informações por ele geradas e, se o profissional 

médico participa desta discussão e com que freqüência e, 

- Identificar a importância das informações geradas pelo SIAB, segundo opinião dos 

profissionais médicos, na caracterização da população atendida pela ESF. 
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3 METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo tipo Survey que permite a obtenção de informações 

quanto à prevalência, distribuição e inter-relações de variáveis, no âmbito de uma 

população, onde tais informações podem referir-se às ações, conhecimentos, 

intenções, opiniões, atitudes e valores dos indivíduos e os dados geradores destas 

informações podem ser coletados de várias maneiras, sendo as mais comuns a 

entrevista pessoal, face a face, por telefone e os questionários auto-administrados, 

imprimindo assim as maiores vantagens deste tipo de estudo que são a flexibilidade 

e a amplitude do seu alcance (POLIT; HUNGLER, 1995). 

A população de estudo foi determinada pelo autor, segundo características 

peculiares pertinentes à pesquisa, optando-se pelo número total de profissionais 

médicos que trabalhavam em Equipes de Saúde da Família, implantadas e em 

funcionamento de acordo com as diretrizes do MS, nos municípios da área de 

abrangência da Direção Regional de Saúde XVIII, Ribeirão Preto, SP, no ano de 

2006, que era de 54 profissionais.  

O estudo foi desenvolvido, nas próprias Unidades de Saúde da Família, onde 

atuavam os profissionais selecionados, e a coleta de dados foi feita com questionário 

auto-administrado que se encontra descrito a seguir. 

O presente estudo deu-se de acordo com as seguintes etapas: 

a- Confecção do questionário auto-administrado: A confecção do questionário 

deu-se tendo como eixo norteador perguntas de respostas fechadas e abertas, 

sendo as primeiras divididas, não eqüitativamente, em questões de múltipla escolha 

e parte utilizando a Escala de Avaliação Gráfica, que segundo Cozby (2003, p.159)  

[...] Trata-se de uma escala de avaliação gráfica que requer que a pessoa 
faça uma marca numa linha de 100 mm, com descrições nas extremidades 
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da linha que funcionam como âncoras e em seguida posiciona-se uma 
régua sobre a linha para obter-se um escore na escala que varia de 0 a 100. 

 

No presente estudo, optou-se pelas expressões Muito Pouco e Muito como 

âncoras das extremidades da escala, sendo a primeira na extremidade esquerda e 

a segunda na extremidade direita. 

O questionário, que está dividido em seis blocos, encontra-se nos Apêndice 

A: 

1. Caracterização do respondente - Este bloco constava de 16 (dezesseis) 

indagações a respeito de informações relativas às variáveis sexo, idade, 

formação na graduação em instituição de ensino público, privado ou outra, pós-

graduação em instituição de ensino público, privado ou outra e em qual área, 

tempo de profissão, tempo de atuação no PSF, tempo de atuação na ESF atual, 

ocupação de algum cargo e/ou função no PSF além  de médico, a carga horária 

semanal dispensada nessa função e/ou cargo, tipo de contrato de serviço no 

PSF (concurso público, servidor público sem concurso, cooperativa, convênio 

com Organizações Sociais (O.S.) e/ou Instituição Filantrópica,  Recibo de 

Profissional Autônomo (R.P.A.)/ sem contrato, fundação, Instituição de Ensino 

e, outro), carga horária semanal dispensada no PSF, se trabalha em outro local 

e onde. 

2. Disparador - Este bloco possuía três perguntas sobre o SIAB, com o objetivo 

de introduzir o respondente ao tema e, “medir” seu grau de conhecimento sobre 

o SIAB e, se o mesmo havia recebido treinamento sobre o SIAB. Duas 

perguntas são do tipo fechada de múltipla escolha e outra de identificação do 

grau de conhecimento do respondente pela Escala de Avaliação Gráfica. 
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3. Opinião do respondente sobre o SIAB - Constando de 02 (duas) questões, 

uma que utilizava a Escala de Avaliação Gráfica e outra do tipo de resposta 

aberta, este bloco solicitava a opinião do respondente a respeito da importância 

do SIAB no desenvolvimento de seu trabalho no PSF, pelo uso da Escala de 

avaliação gráfica e, posteriormente indagava o porquê da sua opinião, com o 

objetivo de nortear posteriormente a discussão sobre a utilização do SIAB pelos 

profissionais médicos das ESFs. 

4. Opinião e conhecimento sobre as fichas do SIAB - Este bloco possuía 05 

(cinco) questões, sendo 03 (três) de respostas fechadas do tipo múltipla 

escolha e 02 (duas) de respostas abertas. 

   O referido bloco teve por objetivo medir o grau de conhecimento do 

respondente a respeito das fichas de coleta de dados do SIAB, quais as mais 

utilizadas e/ou manipuladas por ele, qual a freqüência de uso das mesmas, 

quais as dificuldades encontradas no seu preenchimento, quais as sugestões 

que o mesmo daria para a mudança e/ou adaptação das mesmas para sanar 

e/ou minimizar as dificuldades. 

5. Opinião e conhecimento sobre o software do SIAB (computador) - Este 

bloco constava de 07 (sete) questões, sendo 05 (cinco) do tipo  de respostas 

fechadas de múltipla escolha e 02 (duas) do tipo de resposta aberta.  

   O presente bloco teve por objetivo medir o grau de conhecimento do 

profissional médico da ESF a respeito do software do SIAB, para que o mesmo 

o utilizasse e com que freqüência, quais as dificuldades encontradas na sua 

manipulação e/ou operação e quais as sugestões que o respondente daria para 

a mudança e/ou adaptação do sistema para sanar e/ou minimizar as 

dificuldades apresentadas. 
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6. Opinião sobre espaço de tempo na carga horária de trabalho na ESF para 

discussão sobre o SIAB e a importância do sistema na caracterização da 

população atendida - Este bloco constava de 08 (oito) questões, sendo 03 

(três) do tipo de respostas fechadas de múltipla escolha, 01 (uma) que utilizava 

a Escala de avaliação gráfica para a resposta e 04 (quatro) do tipo de respostas 

abertas. 

   O referido bloco teve por objetivo conhecer a opinião do profissional 

médico da ESF a respeito do papel e o grau da importância do SIAB na 

caracterização da população atendida, a existência de espaço na carga horária 

de trabalho da ESF para a discussão sobre o SIAB e as informações por ele 

geradas e se o profissional participa deste espaço, com que freqüência e sua 

opinião a respeito da sua não-participação. 

 

b) Levantamento da população de estudo: O levantamento foi feito junto à 

Coordenação do Programa de Saúde da Família, da Direção Regional de Saúde 

XVIII, do Estado de São Paulo, pela solicitação, por ofício endereçado ao Diretor 

Técnico do Departamento de Saúde (Apêndice B), de uma lista contendo os nomes 

dos municípios, endereços e telefones das ESFs e ou SMSs e quantidade de ESFs 

implantadas por município, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, 

atuantes até dezembro do ano de 2005. A lista constava de 54 (cinqüenta e quatro) 

ESFs, em 18 (dezoito) municípios (Anexo Q); 

 

c) Autorização dos Secretários Municipais da Saúde e Dirigentes das 

Instituições envolvidas no estudo: Com o propósito de obter-se a autorização dos 

Secretários Municipais da Saúde e de dirigentes das Instituições envolvidas no 
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estudo, para a aplicação dos questionários junto aos profissionais médicos das ESFs 

dos municípios, adotou-se a estratégia de consegui-la na reunião mensal da 

Comissão de Intergestores Regionais- CIR, realizada nas segundas quartas-feiras 

mensais, para tanto foi encaminhado, previamente, um ofício ao Diretor Técnico do 

Departamento de Saúde da DIR XVIII, solicitando tempo para apresentação do 

projeto na reunião do mês de fevereiro de 2006 (Apêndice C).  

Como nem todos secretários municipais e/ou representantes e dirigentes das 

instituições envolvidas no estudo estavam presentes na reunião naquela 

oportunidade, fez-se necessária a visita pessoal do pesquisador naqueles 

municípios. Para agilizar o processo, foi solicitada a autorização e/ou ciência na 

cópia do ofício entregue aos mesmos (Apêndices D, E e F). 

Para que fossem emitidas algumas autorizações, alguns secretários e/ou dirigentes 

que não se encontravam na reunião fizeram algumas solicitações, como por exemplo 

a explicação pessoal do projeto pelo pesquisador,  o envio de cópia do projeto para a 

Secretaria Municipal para prévia apreciação e a apresentação do projeto para as 

ESFs. 

O projeto passou também pela aprovação do Diretor do Departamento Técnico de 

Saúde da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP (Anexo R). 

 

d) Aplicação de questionário-piloto: Foi aplicado um questionário-piloto, com o 

objetivo de levantar possíveis falhas, dúvidas de preenchimento, críticas, sugestões 

e tempo médio de aplicação, para a posterior adequação do mesmo, caso fosse 

necessário. A população escolhida para a aplicação do questionário-piloto foi a de 

médicos que trabalham em ESF de uma outra DIR, que não estavam incluídas no 

presente estudo. 
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O tempo médio utilizado pelos profissionais médicos para responder ao questionário 

foi de 18 (dezoito) minutos, sendo que os mesmos não referiram dúvidas sobre as 

perguntas e nem como respondê-las, foi sugerida a inclusão de questionamentos 

sobre a existência de outro emprego pelo profissional que atua no PSF, a qual foi 

acatada pelo autor por entender que era pertinente a caracterização do profissional 

que atua na ESF e, também, mencionaram a possibilidade de reduzir o número de 

perguntas e assim tornar o questionário mais objetivo. 

Após o Exame Geral de Qualificação, no qual foram feitas algumas considerações 

relevantes, como incluir no questionário a pergunta sobre a existência de espaço de 

tempo para a discussão do SIAB dentro da carga horária de trabalho da ESF e do 

profissional, o mesmo foi modificado, incluindo algumas questões e eliminando 

outras que se entendeu não serem mais relevantes. 

 

e- Visita aos profissionais médicos que participaram da pesquisa: A visita foi 

realizada à maioria dos profissionais das USFs,  com o propósito de explicitar os 

objetivos do estudo, aplicar o questionário e solicitar a autorização de participação 

no estudo, dos mesmos,  por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme determinação da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisa com seres humanos (Apêndice G).  

Na ocasião, foi entregue ao profissional o questionário auto-administrado, e foi 

solicitado ao mesmo o preenchimento no ato, quando isso não foi possível,  foi 

entregue um envelope selado e endereçado ao pesquisador, combinando um prazo 

para a devolução do questionário respondido. 
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Alguns questionários foram entregues por via de portadores, os quais dispuseram-se 

a explicar o objetivo do estudo, aplicar os questionários e devolvê-los ao 

pesquisador. 

 

f) Considerações Éticas: O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola, da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo e posteriormente aprovado (Anexo S). 

 Foi confeccionado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com 

a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndice G), que foi entregue 

para o profissional que se submeteu ao estudo, com o objetivo de esclarecê-lo e 

obter a sua autorização para a inclusão deste na pesquisa. 

 

g) Análise dos dados: Esta etapa foi dividida em subetapas.  

- Organização e leitura dos questionários recebidos: Após a coleta de dados na 

aplicação dos questionários, foi feita uma leitura geral e superficial com o objetivo de 

familiarizar-se com as respostas encontradas e posteriormente uma mais 

aprofundada, principalmente das questões abertas. 

A aferição da Escala de Avaliação Gráfica foi realizada utilizando-se como 

instrumento de medida um escalímetro triangular de precisão profissional, para 

conferir total fidedignidade aos valores apresentados. 

- Tabulação dos dados utilizando o software EXCEL®:   

De posse das planilhas e da lista com as informações extraídas dos questionários 

aplicados, foram confeccionados os gráficos e tabelas no software EXCEL®.  

- Análise estatística: Com os gráficos e tabelas gerados, procedeu-se à análise 

estatística dos dados, utilizando-se a média e o desvio-padrão. 
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- Análise e discussão dos resultados encontrados: De posse da análise estatística 

dos dados, procedeu-se à discussão dos resultados encontrados com base na 

literatura disponível e utilizada no estudo, gerando assim subsídios para a conclusão 

do estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Do total de 54 (cinqüenta e quatro) médicos das ESFs implantadas 

oficialmente em 18 (dezoito) municípios, até dezembro de 2005, de acordo com lista 

recebida da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 40 (quarenta) profissionais responderam 

ao questionário, perfazendo 74,07% do total, tendo ocorrido  02 (duas) recusas, 

correspondendo a 3,7%, (02) dois profissionais que estavam em licença-saúde, 

correspondendo a 3,7%, uma ESF sem profissional médico, apresentando um 

percentual de 1,85% e o restante dos profissionais, 16,66% que não retornaram os 

questionários respondidos. 

Tal êxito pode ser explicado pelo fato de que, na maioria das vezes, o 

pesquisador aguardou o profissional responder ao questionário, quando da ocasião 

da visita à USF. 

Pela análise dos 40 (quarenta) questionários respondidos pelos profissionais 

durante o estudo, obtiveram-se subsídios para contemplar os objetivos propostos na 

pesquisa. 

A caracterização do perfil do profissional foi realizada pelas variáveis 

propostas nos objetivos e apresentou os resultados descritos a seguir. 

Segundo o sexo dos profissionais médicos que atuavam nas ESFs dos 

municípios da área de abrangência da DIR XVIII de Ribeirão Preto, os mesmos 

estavam representados  por percentuais de 60% para o sexo masculino e  40% para 

o  sexo feminino, tais achados foram ao encontro do quadro nacional de 

profissionais, segundo o sexo, que atuam em PSF e que é de 56% do sexo 

masculino e 44% do sexo feminino, conforme pesquisa realizada no ano de 1999 

(MACHADO, 2000). 
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Feminino
40%

Masculino
60%

Gráfico 1. Percentual de distribuição dos profissionais médicos, segundo sexo, que 
trabalham nas ESFs dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII de 
Ribeirão Preto, SP, 2006. 
 

De acordo com a idade em anos completos, apresentada pelos profissionais 

médicos no momento do preenchimento do questionário, constatou-se que a média 

das idades para os homens foi de 39 anos, desvio-padrão de 14,02, tendo como 

idades extremas 24 anos e 81 anos e, para as mulheres, os valores das idades 

extremas variaram entre 25 anos e 52 anos, e a média de idade entre elas foi de 

35,81 anos e desvio-padrão de 12,96, apresentando-se relativamente mais jovens 

que aqueles. 

 No geral, a média de idades apresentadas pelos profissionais médicos de 

ambos os sexos foi de 37,72 anos, desvio-padrão de 12,45, tendo como extremos as 

idades de 24 anos e 81 anos. 

 Ao analisar-se a Tabela 1, pode-se certificar de que as faixas etárias que 

apresentaram um maior número de profissionais foram as compreendidas entre os 

26 anos e 30 anos, de 31 anos a 35 anos e de 36 anos a 40 anos, correspondendo a 

20%, 22,5% e 17,5% respectivamente. 

 Dentre os homens, as faixas etárias que mais prevaleceram coincidem com as 

dos resultados gerais, apresentando percentuais de 16,66%, 29,16% e 20,83% 
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respectivamente. Já entre as mulheres, a faixa etária que mais prevaleceu foi a de 

26 a 30 anos de idade, apresentando um percentual de 25%, seguida por outras 

faixas etárias compreendidas no intervalo de 31 a 50 anos de idade que 

apresentaram igualitariamente 12,5% cada uma. 

 Comparando-se esses achados com os resultados apresentados em pesquisa 

de âmbito nacional feita por Machado (2000) em 1999, pode-se constatar que tais 

resultados estão muito próximos da igualdade, visto que, na referida pesquisa, a 

autora encontrou 38,6% dos profissionais compreendidos nas faixas etárias de 30 a 

39 anos de idade e, no presente estudo, encontrou-se um percentual de 39,47% 

para esta faixa etária. 

 

Tabela 1 - Total de profissionais médicos, segundo a faixa etária e sexo, das ESFs 
dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII ,  Ribeirão Preto, 
SP, 2006 
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Masculino 1 4 7 5 2 2 1  2 24 

Feminino 1 4 2 2 2 2 1   16 

TOTAL 2 8 9 7 4 4 2  2 40 

 
 Dos 40 (quarenta) profissionais médicos que participaram do estudo, 20 

(vinte) fizeram seu curso de graduação em Instituições de Ensino Superior públicas e 

20 (vinte) cursaram a graduação em IESs privadas, perfazendo um percentual de 

50% para cada tipo de IES, como mostra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Número de profissionais médicos, segundo IES de formação na 
graduação, que atuam nas ESFs dos municípios da área de abrangência da DIR 
XVIII, de Ribeirão Preto, SP, 2006 

 
Esses resultados vão de encontro com os resultados apresentados em estudo 

realizado por Mishima e Campos (2003) que traçaram o perfil das ESFs de 07 (sete) 

municípios da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, onde as 

autoras encontram 50% de profissionais médicos que atuavam em ESF que haviam 

se graduado em IES públicas e 50%, em privadas. 

 Em pesquisa nacional realizada, com 1.480 profissionais, por Machado (2000) 

no ano de 1999, encontraram-se 73,8% de profissionais graduados em instituições 

de ensino superior públicas e 26,2% em instituições de ensino superior privadas, 

resultados discrepantes aos encontrados no presente estudo e na pesquisa 

realizada por Mishima e Campos (2003). 

 De acordo com o Gráfico 3,  dos 40 (quarenta) profissionais médicos, 06 (seis) 

profissionais, correspondendo a 15%, não possuíam  nenhuma formação de pós-

graduação, 18 (dezoito) profissionais, correspondendo a 45%, possuíam Residência, 
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09 (nove) profissionais, correspondendo a 22,5%, possuíam Especialização, 05 

(cinco) profissionais, correspondendo a 12,5%, possuíam Mestrado e 02 (dois) 

profissionais, correspondendo a 5%, possuíam Doutorado, sendo que 12 (doze) 

destes profissionais possuíam mais que uma formação de pós-graduação. 

45,00%

22,50%15,00%
5,00%

12,50%

Especialização
Residência
Mestrado
Doutorado
Nenhuma

 

Gráfico 3. Distribuição, segundo o número de formação de Pós-Graduação, referida 
pelos profissionais médicos das ESFs dos municípios da área de abrangência da 
DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 

 
Guardadas as proporções e magnitude do estudo, também Machado (2000) 

encontrou um quadro semelhante quanto à formação de pós-graduação dos 

profissionais médicos, tendo ocorrido 39,53% para a Especialização, 37,16% para 

Residência, 2,43% para o Mestrado e 0,34% para o Doutorado. 

Dentre as 09 (nove) especializações citadas, a área que mais prevaleceu foi a 

de PSF/ Saúde da Família que apresentou 04 (quatro) citações, correspondendo a 

44,44%, seguida de Clínica Médica, com um total de 03 (três) citações, perfazendo 

33,33% e Saúde Pública e Cardiologia que apresentaram 01 (uma) citação cada, 

correspondendo a 11,11% cada especialização. 

Tais resultados podem levar a se acreditar que a maioria das referências 

tenha sido feita à área de PSF/Saúde da Família, devido aos cursos de  
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especialização  desenvolvidos na região da DIR XVIII, a partir do ano de 2003, fato 

esse que pode ter contribuído para a formação desses profissionais.   

Em seu estudo, Machado (2000) encontrou resultados diferentes em relação 

às áreas de especialização, tendo a Medicina do Trabalho se destacado com 

18,12%, seguida pela Medicina Sanitária com 10,77%, Saúde da Família com 9,4% 

e Pediatria com 8,38%. 

Quanto ao tipo de Instituição formadora, dos 09 (nove) profissionais que 

referiram possuir Especialização, 05 (cinco) estudaram em Instituições Privadas e 04 

(quatro) em Instituições Públicas, perfazendo percentuais de 55,55% e 44,44% 

respectivamente. 

Em relação às 18 (dezoito) citações de  Residência, a que mais prevaleceu foi 

a Pediatria com 07 (sete) citações, perfazendo 38,88% do total, seguida por 05 

(cinco) citações para PSF/ Saúde da Família/ Medicina de Família/ Medicina 

Comunitária/ Saúde na Comunidade, perfazendo 27,77%,  Clínica Médica com 03 

(três) citações, correspondendo a 16,66% e 02 (duas) citações para Ginecologia e 

Obstetrícia, correspondendo a 11,11%, 01 (uma) citação para Saúde Pública, 

perfazendo 5,55% do total. 

Em nível nacional, segundo Machado (2000), as áreas mais predominantes 

foram a Pediatria com 20,55%, seguida pela Medicina Comunitária com 14,91%, 

posteriormente pela Ginecologia e Obstetrícia com 14,81% e a Medicina Interna com 

12,91%, fato esse que vem de encontro aos resultados encontrados no presente 

estudo. 

Quanto ao tipo de Instituição formadora, dos 18 (dezoito) profissionais que 

referiram possuir Residência, 14 (quatorze) fizeram-na em Instituições Públicas e 04 

(quatro) em Instituições Privadas, perfazendo percentuais de 77,77% e 22,22% 
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respectivamente, sendo que, destes, 05 (cinco) referiram possuir mais de uma 

formação de pós-graduação, tendo apresentado 04 (quatro) em Instituições Públicas 

e 01 (uma) em Instituição Privada. 

Todos os 05 (cinco) profissionais que referiram possuir Mestrado como grau 

máximo de pós-graduação, fizeram-no em IES pública. 

Quanto aos 02 (dois) profissionais que referiram ser possuidores de 

Doutorado, 01 (um) assinalou a IES pública como sua formadora e o outro assinalou 

as opções pública e privada, não sendo possível, portanto, identificar a que tipo de 

formação o mesmo estava se referindo. 

Considerando-se as áreas referidas no geral, sem levar-se em conta o tipo de 

formação de pós-graduação, apresentou-se a freqüência de 43 (quarenta e três) 

citações, onde as áreas de Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia 

apareceram com 07 (sete) citações cada uma, perfazendo 16,3% para cada área, 

seguidas por 13 (treze) citações para PSF/ Saúde da Família/ Medicina de Família/ 

Medicina Comunitária/ Saúde na Comunidade, perfazendo um total de 30,2%, a área 

de Saúde Pública/ Saúde Coletiva apareceu com 03 (três) citações, 14% do total, 

Cardiologia, Infectologia e Psicobiologia, 2,3% cada uma, conforme demonstra o 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Distribuição em percentuais das formações de pós-graduação referidas 
pelos profissionais médicos que atuam nas ESFs dos municípios da área de 
abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 

 

Em relação ao tempo de profissão, o Gráfico 5 mostra que os 40 (quarenta) 

profissionais em média possuem 11,22 anos, tendo nos extremos mínimo e máximo 

em 06 meses e 53 anos, respectivamente, a maioria destes, 26 (vinte e seis) 

profissionais, correspondendo a 65% do total de profissionais que trabalham no 

PSF, encontrava-se nas faixas de 05 a 14 anos e 15 a 24 anos de profissão que, 

segundo Machado (2000, p. 30), estão na  “[...] fase de afirmação profissional no 

mercado [...]”, números semelhantes, 64,32%, também foram encontrados no 

estudo dessa autora.  

É importante salientar que a faixa de 01 a 04 anos apresentou um número 

significativo de 09 (nove) profissionais, correspondendo a 22,5%, demonstrando a 

grande procura pelo PSF no início da carreira. 
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Em média, 2,9 anos foram dedicados ao trabalho no PSF e 2,22 anos na atual 

ESF pelos profissionais, fato esse que demonstra não ocorrer uma rotatividade alta 

destes profissionais nas ESFs. 
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35 anos e mais

Feminino  
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Gráfico 5. Tempo de profissão, em anos completos, segundo o sexo, referido pelos 
profissionais médicos que atuam nas ESFs dos municípios da área de abrangência 
da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 

 
 

Entre os profissionais do sexo masculino, a média de atuação no PSF foi de 

03 (três) anos e 2,45 anos na ESF atual e, quanto às mulheres, a média de tempo de 

atuação no PSF foi de 2,75 anos e na ESF atual, de 1,87 anos, demonstrando assim 

que não existem diferenças significativas entre os sexos dos profissionais com 

relação às variáveis acima. 

Dos 40 (quarenta) profissionais que responderam ao questionário, apenas 04 

(quatro) ocupavam algum cargo, além de médico no PSF, correspondendo a 13,33% 

ocupando o  cargo de coordenação da ESF, sendo 03 (três) profissionais do sexo 

masculino e 01(um) do sexo feminino. A ocupação de cargo de coordenação por 
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profissionais médicos no PSF não é muito comum, ficando esse cargo, na maioria 

das vezes, ocupado por profissionais enfermeiros. 

Quanto ao tipo de contrato de trabalho que os 40 (quarenta) profissionais 

estavam submetidos, 16 (dezesseis) eram concursados, correspondendo a 40% do 

total, 10 (dez) estavam contratados em convênios com Organizações Não-

Governamentais (ONG) e/ou entidades filantrópicas, correspondendo a 25% do total, 

08 (oito) eram servidores públicos contratados sem concurso, correspondendo a 

20% do total, 02 (dois) eram cooperados, correspondendo a 5% do total, 02 (dois) 

tinham outro tipo de contrato, correspondendo a 5% do total, 01 (um) contratado por 

Fundação, correspondendo a 2,5% e 01 (um) servidor não possuía contrato e 

recebia por RPA, conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Distribuição em percentuais das modalidades de contratações dos 
profissionais médicos das ESFs, dos municípios da área   de abrangência da DIR 
XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 
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Ao analisar-se o Gráfico 6, pode-se observar que apesar do número de 

profissionais concursados destacar-se absolutamente e em percentual, quando 

agrupadas as demais categorias de contratação, certifica-se que o percentual é 

muito maior que aquela, perfazendo 61% do total de modalidades. 

 Tal fato deixa claro que os profissionais estavam contratados por outros 

meios, que não os do concurso público, portanto sem garantia da estabilidade de 

emprego, sujeitos às vontades político-partidárias impostas pelo poder público 

municipal e sem garantias jurídicas de direitos trabalhistas, expondo o trabalhador à 

insegurança no desenvolvimento de suas funções, além de poder gerar rotatividade 

nas ESFs, embora ela não tenha sido detectada no presente estudo. 

Esse fato também foi constatado no estudo de Machado (2000) realizado em 

1999, a nível nacional, que apresentou, num universo de 1.480 profissionais, 61,83% 

de profissionais médicos vinculados ao PSF sem concurso público. 

O Gráfico 7 mostra que dos 40 (quarenta) profissionais que responderam ao 

questionário, 26 (vinte e seis) trabalhavam em outro local além do PSF, perfazendo 

um percentual de 65%, sendo que, destes, 06 (seis) profissionais, 23,08% do total, 

atendiam em UBS/UBDS/CSE, 07 (sete) profissionais, 26,92%, atendiam em  

consultório particular, 03 (três) profissionais, equivalentes a 11,54%, trabalhavam em 

hospitais, 04 (quatro) profissionais, perfazendo 15,38%, atuavam em prontos-

socorros, 02 (dois) profissionais eram plantonistas, porém não mencionaram o local, 

perfazendo 7,69%  e 04 (quatro) atuavam em mais de um local, além do PSF, sendo 

01 (um) em hospital e clínica, 02 (dois) em consultório e pronto-socorro e 01(um) em 

hospital  e plantões sem especificação de local, correspondendo a 3,85%, 7,69% e, 

3,85% respectivamente. 
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Quatorze profissionais referiram dedicar-se exclusivamente ao PSF, 

correspondendo a 35% do total de profissionais que responderam ao questionário. 
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Gráfico 7. Distribuição, segundo outro local de trabalho referida pelos profissionais 
médicos que atuam nas ESFs dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII, 
Ribeirão Preto, SP, 2006. 

 

Historicamente é comum aos profissionais da área da saúde possuírem mais 

que um emprego, e tal fato é muito prevalente também na categoria médica, em que 

na busca por um ganho mensal maior, os profissionais acumulam funções e cargos, 

seja no mesmo serviço, seja em empregos diferentes, por vezes apresentando mais 

de um vínculo empregatício ou de caráter autônomo. 

Várias situações podem servir de facilitadores para esta prática comum, tais 

como a falta de profissionais para atuarem em determinadas instituições e/ou 

localidades, a baixa remuneração oferecida aos profissionais, o caráter autônomo da 

profissão, a conquista da carga horária de 20 horas semanais em lutas da categoria, 

entre outros, contribuindo assim para um grau de exigência menor em relação à 

carga horária a ser cumprida. 
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Porém vários fatores podem estar interferindo para a mudança dessa 

situação, podendo-se destacar a cobrança cada vez maior por parte da população, 

seja nas instâncias de controle social, como os conselhos e conferências, seja nas 

associações de bairros, assim como pela exposição dessas situações pelos meios 

de comunicação. 

É condição sine qua non, para que o município possa ter sua ESF habilitada 

junto ao MS, que os profissionais cumpram uma jornada de 40 horas semanais, 

gestores e coordenadores, cada vez mais, vêm fazendo tal exigência, tornando 

assim conseqüentemente mais difícil a realização de outras atividades profissionais 

pelos médicos e/ou outros membros da ESF, a não ser em períodos excedentes 

além da carga horária destinada ao PSF. 

 Como já mencionado anteriormente, a Portaria Ministerial nº 648/2006 

possibilitou uma flexibilização do horário dos profissionais que atuarem em hospitais 

de pequeno porte e/ ou participarem de atividades de residência multiprofissional 

e/ou medicina de família e de comunidade. 

Tendo sido os profissionais médicos indagados sobre o seu conhecimento a 

respeito do SIAB, 34 (trinta e quatro) profissionais responderam SIM, perfazendo um 

total de 85%, sendo que o grau de conhecimento apontado pelos mesmos na escala 

de Avaliação Gráfica variou de 5% a 93%, apresentando a média de 53%, sendo as 

duas faixas com maiores freqüências as de 61% a 80% com (12) doze 

apontamentos e a faixa de 41% a 60%, com 10 (dez) apontamentos, representando 

35,29% e 29,41% do total de apontamentos, respectivamente, conforme Tabela 2.  

 Analisando-se os resultados encontrados em relação à participação em 

treinamentos a respeito do SIAB, encontra-se que entre os 10 (dez) profissionais que 

referiram participar, a média de aferição da Escala de Avaliação Gráfica foi de 
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65,5%, com extremos de 26% a 77%, com mais apontamentos para as categorias 

compreendidas nas faixas de 61% a 80% que apresentaram 09 (nove) 

apontamentos, correspondendo a 90% do total de apontamentos. 

 
Tabela 2 - Distribuição das freqüências dos apontamentos na Escala de Avaliação 

Gráfica, em relação ao grau de conhecimento e, quanto à participação 
em treinamento sobre o SIAB, referida pelos profissionais médicos das 
ESF dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão 
Preto, SP, 2006.  

 
Quantidade Total 

Participação em treinamento  
 

Faixa de percentuais   
assinalados na escala 

  Sim Não  
Até 20% 00 03 03 
21% a 40% 01 06 07 
41% a 60% 00 10 10 
61% a 80% 09 03 12 
81% a 100% 00 02 02 
Total 10 24 34 

 

Em relação aos resultados encontrados junto aos 24 (vinte e quatro) 

profissionais que não participaram de treinamento sobre o SIAB, apresentou-se uma 

média de 39,23%, com extremos de 05% a 93%, com mais apontamentos para as 

categorias compreendidas na faixa de 41% a 60% que apresentou 10 (dez) 

apontamentos, correspondendo a 41,66% do total de apontamentos.  

 Analisando-se os achados, pode-se concluir que o treinamento foi de extrema 

importância para os profissionais conhecerem o SIAB, visto que a média das 

aferições, na escala, apresentadas por estes profissionais, foi 26,27% maior do que 

a apresentada pelos que não participaram de treinamento. 

 Vale ressaltar que dentre os que não haviam feito o treinamento, 02 (dois) 

profissionais destacaram-se por aferições maiores ou iguais a 90%, fato esse que 
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pode ser considerado excepcional, visto que na maioria prevaleceram as faixas entre 

21% e 40% e 41% e 60%, o que pode ser explicado pelo esforço individual destes 

profissionais.  

É importante salientar também que o extremo mais baixo de 5% estava 

presente entre os profissionais que referiram não terem feito treinamento sobre o 

SIAB, 18% a menos que o extremo mais baixo dos que fizeram treinamento. 

 Como já exposto anteriormente, no presente estudo, a realização de 

treinamentos e de capacitação dos profissionais que atuam e dos que irão atuar nas 

ESFs, faz parte das estratégias adotadas pelo MS para qualificação e formação de 

recursos humanos para o PSF, como pode ser comprovado em vários documentos 

oficiais, mais recentemente na Portaria nº 648/GM de 2006 (BRASIL, 2006 c). 

 Entende-se também que somente o treinamento não garantirá uma melhora 

das ações profissionais, pois, na maioria das vezes, tais eventos são realizados 

pontualmente em determinadas situações, como uma resposta imediata à 

necessidade sentida, sem critério operacional e um estudo mais detalhado da real 

situação que se pretende modificar, podendo levar, não raramente, a uma frustração 

tanto por parte do treinando, como por parte de quem organizou e/ou investiu no 

evento. 

É importante que o treinamento seja focado num processo mais amplo dentro 

do trabalho, onde o trabalhador possa participar ativamente da transformação desse 

processo, partindo, segundo Ribeiro e Motta (s.d.), (...), “portanto, da reflexão sobre 

o que está acontecendo no serviço e sobre o que precisa ser transformado” (...), 

imprimindo assim uma lógica de extrema importância à educação permanente, como 

condição valiosa para melhorar a qualidade de assistência da população atendida. 
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Os 34 (trinta e quatro) profissionais que referiram conhecer o SIAB atribuíram 

ao sistema um grau de importância, no desenvolvimento de suas atividades, em 

média de 64,89%, com extremos de 13% e 100%, conforme mostra a Tabela 3. 

 Dentre os 10 (dez) profissionais que referiram terem feito treinamento sobre o 

SIAB, a importância atribuída ao sistema, em relação ao desenvolvimento de seu 

trabalho na USF, em média foi de 62,3%, tendo extremos de 13% e 100%. 

 

Tabela 3 - Distribuição das freqüências dos apontamentos na Escala de    
        Avaliação Gráfica, em relação ao grau de importância quanto ao uso  
        do sistema no trabalho do dia-a-dia e, quanto à participação em  
        treinamento sobre o SIAB, referida pelos profissionais médicos das  
        ESFs dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão   
        Preto, SP, 2006. 
 

Quantidade Total 
Participação em treinamento  

Faixa de percentuais   
assinalados na escala 

  Sim Não  
Até 20% 02 00 02 
21% a 40% 01 01 02 
41% a 60% 00 03 03 
61% a 80% 04 07 11 
81% a 100% 03 13 16 
Total 10 24 34 

 

Analisando-se as respostas emitidas, sobre o porquê do grau assinalado na 

escala por estes 10 (dez) profissionais , encontram-se 03 (três)  que teceram críticas 

ao sistema quanto ao excesso de informações geradas, onde muitas não condizem 

com a realidade local e em contrapartida há falta de informações pertinentes à 

atuação da ESF a nível local. 

Verificando-se ainda a distribuição da freqüência dos apontamentos das faixas 

de grau de importância do SIAB, pode-se certificar que 07 (sete) profissionais 
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assinalaram na escala um grau de importância do sistema para o seu trabalho nas 

faixas acima de 61%, correspondendo a 70% do total. 

Em relação aos 24 (vinte e quatro) profissionais que referiram não terem 

participado de treinamento, a média de apontamento na escala foi de 78,14%, com 

extremos de 36% e 100%. 

Em concordância com os profissionais que referiram terem feito o treinamento 

sobre o SIAB, as faixas com maior prevalência de percentuais foram as 

compreendidas acima dos 61%, correspondendo a 83,33%, 13,33% a mais 

daqueles. 

 Os 34 (trinta e quatro) profissionais que referiram conhecer o SIAB, quando 

questionados sobre a resposta assinalada na Escala de Avaliação Gráfica, emitiram 

as respostas que se encontram categorizadas na Tabela 4, onde pode certificar-se 

de que as categorias que foram mais citadas referem-se às modalidades de 

planejamento, realização de diagnóstico, conhecimento de dados e indicadores e 

avaliação das ações realizadas. 

Analisando-se as respostas, pode-se chegar à conclusão de que a maioria 

dos profissionais médicos possui uma visão positiva a respeito do SIAB no 

desenvolvimento do seu trabalho. 

Embora em menor escala, duas citações teceram críticas ao SIAB, as quais 

estavam relacionadas à limitação do sistema frente aos dados coletados, os quais, 

segundo os profissionais,  não se apresentaram condizentes com a realidade da 

população da área de abrangência da USF. 
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Tabela 4 - Distribuição de categorias de respostas sobre a importância do SIAB   no 
trabalho dos profissionais médicos das ESFs dos municípios da área de 
abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, em 2006. 

 
Categorias apresentadas nas respostas Quantidade 

Realizar planejamento de ações de saúde 11 

Conhecer dados sociodemográficos 11 

Realizar diagnóstico de saúde da área de abrangência 09 

Conhecer dados 08 

Avaliar as ações de saúde 07 

Conhecer a área de atuação/ população 05 

Resolver problemas 01 

Favorecer o vínculo com as esferas superiores de gestão 01 

Ajudar na coordenação do PSF 01 

 

Em estudo realizado por Silva (2003), tais críticas também se fizeram 

presentes, conforme demonstram os profissionais entrevistados, enfermeiros e ACSs 

que referiram a limitação de informações contidas nos instrumentos de coleta de 

dados, principalmente quanto aos fatores sociodemográficos, como por exemplo 

ocupações referidas pelo usuário, identificação do usuário, condições do entorno do 

domicílio, etc. e os referentes à saúde da população atendida, tais como número 

reduzido de patologias e/ou agravos referidos e, por vezes, não condizentes com a 

realidade local e outras.  

É importante ressaltar que, embora aquele estudo não tenha tido a 

participação do profissional médico, os resultados, no que se refere às citações 

críticas, foram semelhantes ao presente estudo. 
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 A pertinência das críticas apresentadas por esses profissionais foram de 

encontro com Moraes (1994) que menciona que a qualidade dos dados coletados e 

registrados é fundamental para a confiabilidade das informações geradas. 

 Dos 34 (trinta e quatro) profissionais que referiram conhecer o SIAB, 33 (trinta 

e três) profissionais, correspondendo a 97,05%, referiram conhecer as Fichas e 

Relatórios impressos do SIAB, e apenas (01) um profissional referiu não ter 

conhecimento a respeito, conforme mostra o Gráfico 8. 

3%

97%

SIM 

NÃO

 
Gráfico 8. Distribuição em porcentagem das referências sobre o conhecimento das 
Fichas e/ou Relatórios impressos do SIAB, pelos profissionais médicos das ESFs 
dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 
 

 Quanto às fichas e/ou relatórios, foram citados como os mais utilizados, a 

Ficha D com 30 (trinta) citações, correspondendo a 14,92% do total de 21 citações, 

seguidas da Ficha A e Relatório PMA2 com 20 (vinte) citações cada um, 

correspondendo a 9,95% das citações e o Relatório SSA2, com 19 (dezenove) 

citações, correspondendo a 9,45% das citações, conforme mostra, em números 

absolutos, a Tabela 5. 
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Em relação às freqüências de uso desses instrumentos de coletas de dados 

do SIAB, a Ficha D apareceu com a freqüência de 27 (vinte e sete) citações para uso 

e/ou manipulação diária, correspondendo a 81,81%. 

A Ficha A apareceu com a freqüência de 12 (doze) citações para uso e/ou 

manipulação diária, correspondendo a 60% das apresentações. 

Os Relatórios PMA2 e SSA2 apresentaram freqüências de 13 (treze) e 08 

(oito) citações para o uso e/ou manipulação mensal, correspondendo a 65% e 

42,10% do total de apresentações respectivamente, conforme está demonstrando a 

Tabela 5. 

Analisando-se os resultados obtidos da relação do uso e/ou manipulação das 

Fichas e os Relatórios do SIAB, pode-se afirmar que existe coerência na maioria das 

respostas dadas pelos profissionais, visto que as freqüências apresentadas 

condizem com as condições para as quais as Fichas e os Relatórios foram 

concebidos, ou seja, a Ficha D é o instrumento para o registro diário de dados 

coletados pelos profissionais, os Relatórios SSA2 e PMA2 são confeccionados 

mensalmente com os dados contidos nas Fichas B, C e D, conforme preconiza o 

Manual do SIAB (BRASIL, 1998 b). 
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Tabela 5 - Distribuição em números absolutos, do uso e/ou manipulação das Fichas 
e Relatórios impressos do SIAB, segundo a freqüência, pelos 
profissionais médicos das ESFs dos municípios da área de abrangência 
da DIR XVIII, Ribeirão Preto, 2006. 

 
 

Freqüência de uso e/ou manipulação 
 

Fichas/ Relatórios 

N D S Q M B/T SM A NR TOTAL 
Ficha A 12 12 3  1   4 2 34 

Ficha B gestante 20 3 3   3 1 2 2 34 
Ficha B hipertensos 17 6 1   5  4 1 34 
Ficha B diabéticos 17 6 1   5  4 1 34 
Ficha B portadores de 
tuberculose 21 4   2  1 4 2 34 

Ficha B portadores de 
hanseníase 24 3    1  4 2 34 

Ficha D registro de 
atividades 3 27 1  2    1 34 

Relatório A1 17 1 2  6  2 4 2 34 
Relatório A2 18 1 2  5  2 4 2 34 
Relatório A3 23  2  2  2 4 1 34 
Relatório A4 24 1 2  2   3 2 34 
Relatório SSA2 14 1 2 2 8 2  4 1 34 
Relatório SSA4 24 2   4 2  1 1 34 
Relatório PMA2 13 2 3 1 13   1 1 34 
Relatório PMA4 25  3  4    2 34 

Legenda: (N) Nunca Usa (D)Diariamente (S)Semanalmente(Q)Quinzenalmente 
(M)Mensalmente (B/T) Bi e/ou    Trimestralmente (SM)Semestralmente 
(A)Anualmente (NR) Não Responderam 
  

 Vale ressaltar, porém, que causou surpresa o aparecimento da Ficha A no rol 

das mais utilizadas e/ou manipuladas, visto que embora ela tenha informações 

pertinentes à família em geral, a mesma é de uso exclusivo do ACS, levando-se a 

acreditar que os profissionais ou confundiram-na ou, realmente, a utilizam para o 

reconhecimento das famílias de sua área de atuação, o que seria perfeitamente 

aceitável. 

 Outro fato que merece destaque diz respeito aos Relatórios A1, A2, A3 e A4, 

já apresentados anteriormente neste estudo, se trata de impressos que  consolidam 
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os dados das famílias cadastradas anualmente, de acordo com o nível hierárquico 

de abrangência, devendo, portanto, serem manipulados e/ou preenchidos pelos 

profissionais com sazonalidade anual, ou então em momentos de planejamento de 

ações de saúde, nos quais as informações do ano anterior sejam de extrema 

importância  nessa ocasião, fato esse que não acontece comumente diariamente, 

semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, conforme assinalado por alguns 

profissionais. 

 Faz-se necessário, também, esclarecer que tais relatórios encontram-se à 

disposição eletronicamente no software do SIAB e, portanto, a sua manipulação e/ou 

preenchimento, na forma impressa, na maioria das vezes, tornaram-se 

desnecessários, embora tenham utilidade para as USFs que não possuem o software 

instalado no local e que, no presente estudo, foram em número de quatro, não 

condizendo com o número de citações feitas pelos profissionais. 

 Esses achados podem sugerir que os profissionais que assinalaram tais 

respostas podem não conhecer efetivamente tais impressos e/ou confundiram-nos 

com outros. 

 Outros dois impressos de relatórios também podem ter tido o mesmo 

tratamento dos anteriores, por parte dos profissionais, trata-se dos Relatórios SSA4 

e PMA4 que consolidam os dados de produção no âmbito municipal. 

 Tais relatórios comumente não são preenchidos na USF, visto que os 

mesmos ficam disponíveis eletronicamente no software do SIAB e, portanto, sua 

forma impressa, na maioria das vezes, torna-se dispensável, pois a alimentação das 

informações por eles geradas é oriunda de dados provenientes das USFs, e na 

maioria das vezes são enviados eletronicamente, salvo exceções em caso onde o 

município não possua o software instalado, ou mesmo tenha tido algum problema de 
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ordem operacional em que as informações não estejam disponíveis para o envio 

eletrônico. 

 Também vale ressaltar o fato de que para o município ser habilitado para o 

desenvolvimento do PSF, junto ao MS, uma das exigências é a de que o mesmo 

possua pelo menos um computador para gerar os dados que irão alimentar o 

sistema nas outras esferas do sistema, portanto a manipulação e/ou preenchimento 

de tais impressos torna-se praticamente dispensada.  

 Os resultados também apontaram para uma baixa manipulação das Fichas B 

que servem de instrumento de coleta de dados de condições e de algumas 

patologias  referidas pela população no SIAB, como as referentes às gestantes, aos 

hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase, fato esse que pode 

demonstrar um subaproveitamento das informações geradas por esses instrumentos 

no momento da visita domiciliar do ACS. 

 Em relação a essa pouca consulta dessas fichas, Silva (2003) encontrou em 

seu estudo várias críticas e observações por parte de ACSs entrevistados, naquele 

momento, em que um deles  relatou que preenchia tais fichas, porém o médico 

nunca analisava a mesma, portanto ele não entendia o porquê de preencher mais 

um papel.  

 Embora o presente estudo não tenha contemplado o porquê da não e/ou a 

pouca manipulação dessas fichas, acredita-se que seja de extrema importância a 

interação dos profissionais médicos com as mesmas, visto que elas são importantes 

fontes de informações para o planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações 

que estão sendo aplicadas na saúde da área de abrangência da USF. 

Em concordância com as autoras Nichiata e Fracolli (2001), as Fichas B 

(gestante, hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase) devem 
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ser objetos de discussão e intervenção por parte da ESF, pois caso contrário corre-

se o risco de se perder parte do sentido do trabalho do ACS e, complementando, 

levar o mesmo a uma desmotivação frente ao valor dado ao seu trabalho. 

No universo de 33 (trinta e três) profissionais que referiram conhecer, usar 

e/ou manipular as fichas e relatórios, 09 (nove) afirmaram que possuíam alguma 

dificuldade para o preenchimento dos impressos, correspondendo a 27,27%, 

enquanto 24 (vinte quatro) referiram não apresentar dificuldade alguma, 

correspondendo a 72,72%. 

Dentre as dificuldades referidas para o preenchimento, a falta de tempo 

apareceu em 02 (duas) citações, o grande número de consultas, em 01 (uma) 

citação, a falta de entendimento sobre os impressos, com 01 (uma) citação, o 

conhecimento insatisfatório das fichas em 01 (uma) citação, o uso não rotineiro em 

01 (uma) citação, a falta de informações nos impressos em 02 (duas) citações e a 

falta de familiaridade com os impressos, em 01 (uma) citação. 

 Como sugestões para minimizar e/ ou acabar com tais dificuldades, foram 

apontados a realização de uma prévia triagem dos usuários que seriam atendidos, 

diminuindo assim o número de consultas; ter mais tempo destinado para a 

manipulação dos impressos, proporcionando assim maior contato com os mesmos; a 

elaboração de impressos mais objetivos; mais orientações sobre preenchimento dos 

impressos; a instalação do software na USF e  treinamento específico sobre o SIAB. 

 Das 40 (quarenta) USFs, em 06 (seis) delas não foi possível detectar se havia 

o software instalado ou não, visto que os profissionais responderam não conhecer o 

SIAB e, portanto, foram orientados no questionário a seguirem para outra questão 

além daquela, não formulando resposta para a mesma. 
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 Dentre as 34 (trinta e quatro) USFs, onde os profissionais referiram conhecer 

o SIAB,   30 (trinta)   possuíam o software instalado na própria unidade, perfazendo 

88,24% e 04 (quatro), 11,76% das unidades, não tinham o software instalado, 

segundo os profissionais, como ilustra o Gráfico 9. 

 

11,76%

88,24%

Sim

Não

  
Gráfico 9. Distribuição percentual das USFs que possuíam o software do SIAB 
instalado, segundo os profissionais médicos das ESFs dos municípios da área de 
abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 

 

Quando indagados sobre o conhecimento a respeito do software do SIAB, 

tomando-se por base os 34 (trinta e quatro) profissionais que referiram conhecer o 

SIAB, dos 30 (trinta) profissionais das USFs que tinham o software instalado, 24 

(vinte e quatro) profissionais referiram conhecê-lo, perfazendo 80% das USFs com 

software instalado, sendo que 06 (seis) profissionais referiram não conhecê-lo, 

perfazendo 20% dos profissionais das USFs com software instalado, conforme 

mostra a Tabela 6. 

Em relação às 04 (quatro) USFs que, segundo os profissionais, não possuíam 

o software instalado, 02 (dois) profissionais referiram conhecê-lo, correspondendo a 

50% do total, verificado na Tabela 6. 
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 Analisando-se tais dados, pode-se concluir que a presença do software 

instalado na USF é de extrema importância para que o profissional o conheça, 

porém não se pode deixar de relevar o fato de que 50% dos profissionais que 

atuavam em USF que não possuíam o software instalado referiram conhecê-lo, o 

que poderia ser explicado pelo fato de que os dois profissionais passaram por 

treinamento sobre o SIAB. 

 
 
Tabela 6 - Distribuição em número absoluto e porcentagem dos profissionais, quanto 

ao conhecimento sobre o software SIAB, estando ou não instalado nas 
USFs, segundo os profissionais médicos das ESFs dos municípios da área 
de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006.  

 

Profissionais 
 

Conhecem o 
Software 

Não conhecem o 
software Total 

 
Software instalado na USF 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
%  

Tem o software instalado 24 80 6 20 30 

Não tem o software 
instalado 2 50 2 50 04 
 

 Ao se considerar a relação da informação de participação em treinamento 

sobre o SIAB e o conhecimento referido sobre o software, 100% dos profissionais 

treinados conheciam o sistema, o que demonstra a importância do treinamento para 

o conhecimento sobre o sistema. 

 Porém o treinamento pode não ser a única forma de se avaliar conhecimento 

do software do SIAB pelos médicos, visto que dos 24 (vinte e quatro) profissionais 

que referiram não terem feito treinamento, 16 (dezesseis) referiram conhecer o 
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sistema, correspondendo a 66,66% desses profissionais, portanto pode-se acreditar 

que o trabalho cotidiano na USF possibilite muitas oportunidades para que o 

profissional conheça o software. 

 
Tabela 7 - Distribuição em números absolutos dos profissionais que referiram 

conhecer ou não o software do SIAB e a participação ou não em 
treinamento, segundo os profissionais médicos das ESFs dos municípios 
da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, 2006. 

 
Conhecem o 

software 
Não conhecem o 

software Condição dos 
profissionais 

Nº Nº 
Total 

Fizeram treinamento 10 0 10 

Não fizeram treinamento 16 8 24 

Total  26 08 34 

  

Dos 26 (vinte e seis) profissionais que referiram conhecer o software do SIAB, 

06 (seis) profissionais não utilizavam o software do SIAB no seu trabalho, e 20 

(vinte) afirmaram utilizá-lo com regularidade, apresentando a freqüência de utilização 

de acordo com a seguinte distribuição:  02 (dois) diariamente, 05 (cinco) 

semanalmente, 01 (um) quinzenalmente, 11 (onze) mensalmente e 01 (um) 

semestralmente, conforme mostra a Tabela 8. 
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Tabela 8 – Distribuição, em números absolutos, da utilização regular e sua  
freqüência, e da não-utilização do software do SIAB, mediante o 
conhecimento prévio do mesmo, segundo os profissionais médicos das 
ESFs dos municípios da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão 
Preto, 2006. 

 

Condição dos 
profissionais 

Utilizavam 
regularmente o 

software 
Não utilizavam o 

software Total 

Diariamente  02 
Semanalmente 05 
Quinzenalmente 01 
Mensalmente 11 

Conheciam o 
software 

Semestralmente 01 

06 26 

    
Não conheciam o 

software 
 08 08 

Total  20 14 34 
  

 O Gráfico 10 mostra que dos 20 (vinte) profissionais que utilizavam o 

software, 13 (treze) profissionais, 65% do total, não referiram dificuldades para 

operacionalizar o SIAB, e 07 (sete) profissionais, 35% do total, referiram possuir 

alguma dificuldade em operacionalizá-lo, destacando-se 08 (oito) citações de falta de 

familiaridade com o software, 02 (duas) de falta de tempo para o uso devido ao 

grande número de consultas, 02 (duas) de falta de treinamento específico e 01(uma) 

citação para a falta do software instalado na USF.  

Como sugestões, os profissionais apontaram para treinamento específico, 

aparecendo com 07 (sete) citações, 01 (uma) para especialização na área, 01 (uma) 

para a disponibilização de tempo na agenda de atividades e 01 (uma) para 

instalação do software na USF. 
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35%

65%

Dificuldades na
operação do
software

Sem dificuldades
na operação do
software

 
Gráfico 10. Distribuição em porcentagem da presença ou não de dificuldades para a 
operação do software do SIAB, pelos profissionais médicos das ESFs dos 
municípios da área de abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006. 

 

As justificativas para a não-utilização do sistema e/ou dificuldade para operá-

lo se dão, segundo os profissionais, devido à falta de treinamento específico e 

espaço na agenda de trabalho, fato este que deve ser tratado pelos coordenadores, 

como uma necessidade intrínseca dos profissionais, no que diz respeito às 

estratégias a serem adotadas na busca de uma maior aproximação e qualificação 

dos mesmos em relação ao sistema, visto que tal necessidade foi freqüentemente 

referida por eles. 

Porém deve-se salientar que as estratégias que serão adotadas para sanar 

e/ou diminuir tais dificuldades devam ter como base as premissas da educação 

permanente, nas quais acredita-se que, segundo Ribeiro e Motta (s.d.), 

[...] não há aprendizagem se os atores não tomam consciência do problema 
e se nele não se reconhecem, em sua singularidade.” (...) “a educação 
permanente circunscreve um espaço próprio que a diferencia de outras 
intervenções educativas, salientando como concepções distintas do trabalho 
em saúde se correlacionam com a forma com que se concebe a educação 
para este trabalho. 

 

Em relação ao espaço na carga horária de trabalho para a discussão sobre o 

SIAB e/ou informações geradas por ele, 21 (vinte e um) profissionais, 
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correspondendo a 52,5% do universo de 40 (quarenta) profissionais que participaram 

do estudo, referiram haver espaço e que a freqüência era de 01 (uma) citação para 

diariamente, 05 (cinco) citações para semanalmente, 01 (uma) citação para 

quinzenalmente, 11 (onze) citações para mensalmente, 02 (duas) citações para 

esporadicamente, sem revelar a freqüência e sendo que um profissional não 

respondeu à questão, conforme mostra a Tabela 9. 

Quanto à participação dos profissionais nessas discussões, dos 21 (vinte e 

um) que responderam existir espaço destinado a esse fim, 18 (dezoito) profissionais, 

85,71%, participavam do espaço para discussão, 03 (três) profissionais, 

correspondendo a 14,28%, referiram não participar devido ao acúmulo de funções, 

excesso de consultas e de outras atividades. 

 
Tabela 9 – Distribuição, em números absolutos, da existência ou não de espaço 

para discussão das informações geradas pelo SIAB, dentro da carga 
horária de trabalho e a freqüência em que ela acontece, segundo os 
profissionais médicos das ESFs dos municípios da área de abrangência 
da DIR XVIII, Ribeirão Preto, 2006. 

 
Condição  

 Freqüência Total 
 

Diariamente 01 
Semanalmente 05 
Quinzenalmente 01 
Mensalmente 11 
Esporadicamente 02 
Não citou a periodicidade 01 

Existe espaço na carga horária 
para discussão do SIAB 

 21 
 
Não existe espaço na carga 
horária para discussão do SIAB                                              19 19 
 
Total                                              40 40 
 

 Em relação aos 19 (dezenove) profissionais que responderam negativamente 

à existência de espaço para discussão, os mesmos apresentaram 21 (vinte e uma) 
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citações a respeito, onde a sobrecarga de atividades apareceu com 04 (quatro) 

citações, correspondendo a 19,04%, a pouca importância dada ao SIAB pela ESF e 

a falta de tempo apresentaram 03 (três) citações cada uma, correspondendo a 

14,28% individualmente, falta de organização da ESF e da Coordenação do PSF no 

município com (02) duas citações, perfazendo 9,52%, o espaço ainda não 

organizado pela ESF, com 02 (duas) citações, a falta de organização da agenda, 

falta de costume da ESF, falta de conhecimento da importância do SIAB por parte da 

administração, porque não foi sugerido o espaço apareceu com 01 (uma) citação 

cada uma, perfazendo 4,76%.  

Dentre os 19 (dezenove) profissionais, 03 (três) emitiram respostas não 

condizentes com a pergunta realizada, portanto foram desconsideradas, e 01 (um) 

profissional não respondeu à questão. 

Analisando-se as justificativas apresentadas pelos profissionais para a não-

participação nos espaços destinados à discussão sobre o SIAB e/ou informações por 

ele geradas, encontra-se que a falta de tempo é uma das principais causas, tendo 

sido sugeridas mudanças na agenda de consultas e na sua forma de organização. 

O estudo realizado por Capozzollo (2003), em Unidades do Projeto Qualis, no 

município de São Paulo, também revelou unanimemente, segundo a autora, que os 

profissionais médicos sentiam-se sobrecarregados no desenvolvimento de suas 

atividades laborais, devido ao grande número de consultas e outras atribuições, 

ocasionando assim a ocorrência  da falta de espaço para outras atividades.  

Os médicos foram unânimes em apontar que estavam 
sobrecarregados com o volume de trabalho, com a grande 
quantidade de atendimentos, e desgastados pela tentativa de 
responder a todas as suas atribuições(...). O aumento de 
períodos para o atendimento de consulta diminuía o tempo para 
as demais atividades: os grupos, as visitas domiciliares, as 
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ações de vigilância e as reuniões de equipe(...) 
(CAPOZZOLLO, 2003 pp. 179, 181). 

 

 Questionados se as informações geradas pelo SIAB eram suficientes para 

caracterizar a população atendida, dos 34 (trinta e quatro) profissionais que referiram 

conhecer o SIAB, 19 (dezenove), 58,88%, responderam que as informações geradas 

eram suficientes, 15 (quinze), 44,12%, referiram não serem suficientes para o 

propósito, conforme demonstra o Gráfico 11. 

 

55,88%

44,12%
Informações
suficientes

Informações
não suficientes

 

Gráfico 11.  Distribuição em porcentagem da opinião dos profissionais médicos das 
ESFs, quanto à importância das informações geradas pelo SIAB, para 
caracterização da população atendida pelas ESFs da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 
2006. 
 

Quanto ao grau de importância atribuído a essa caracterização, encontrou-se 

em média 62,78%, tendo seus extremos em 21% e 94%, sendo que as faixas que 

mais receberam apontamentos foram as de 41% a 60%, com 06 (seis) 

apontamentos, seguidos pelas faixas de 61% a 80% e de 81% a 100%, recebendo 

05 (cinco) apontamentos cada uma, correspondendo a 31,58%, 26,31% e 26,31% 

respectivamente.  
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Vale ressaltar que 84,21% dos apontamentos estavam nas faixas 

compreendidas entre 41% e 100%, mostrando assim um alto grau de importância 

atribuído ao SIAB para caracterização da população atendida de médio para alto, 

conforme ilustra a Tabela 10. 

 Indagados sobre a importância atribuída ao sistema, os profissionais 

apresentaram uma grande variedade de respostas, não atribuindo destaque a 

nenhuma delas.  

 
Tabela 10 - Distribuição das freqüências, em números absolutos e porcentagem, dos 

apontamentos na Escala de Avaliação Gráfica, em relação ao grau de 
importância do uso do SIAB na caracterização da população atendida, 
segundo os profissionais médicos das ESFs dos municípios da área de 
abrangência da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP, 2006.  

 
Quantidade Faixa de percentuais 

assinalados na  
Escala de Avaliação Gráfica                  Nº                  % 

Até 20% 0 0 

21% a 40% 03 15,79 

41% a 60% 06 31,58 

61% a 80% 05 26,31 

81% a 100% 05 26,31 

Total 19 100,00 

 

Em geral, os profissionais demonstraram ter uma visão positiva do SIAB em 

relação à caracterização da população por eles atendida, referindo que o sistema é 

capaz de lhes oferecer subsídios para uma boa caracterização da população, pois o 

mesmo permite a observação das necessidades da população, o planejamento das 

suas ações pelos dados coletados que proporcionam um bom conhecimento da 

área, das dificuldades, das patologias e dos indicadores de saúde do local, 
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instrumentalizando-os assim para a realização do diagnóstico de saúde, o qual 

contribuirá na realização do planejamento das ações de saúde a serem executadas.  

 Dos 19 (dezenove) profissionais que referiram a importância do SIAB para 

caracterização da população atendida pela ESF, 03 (três) não responderam ao 

porquê desta afirmação. 

Os 15 (quinze) profissionais que responderam que as informações geradas 

pelo SIAB não são suficientes para caracterizar a população atendida pela ESF 

referiram que, por se tratar de um sistema de base nacional, o mesmo gera 

informações muito generalizadas e coletivizadas, não contemplando as diferenças 

regionais, locais e individuais, fazendo-se necessária a presença de outras 

informações importantes para o local de atuação da equipe. 

Como sugestões, foram apontadas a inclusão de mais dados 

socioeconômicos, como por exemplo renda familiar, tipos de ocupação e tornar de 

caráter individual as informações coletivas como plano de saúde, meio de transporte, 

etc., e incrementar o número de patologias e/ou agravos referidos de acordo com a 

realidade local, para subsidiar o diagnóstico de saúde da área. 

  Além desses apontamentos, também foi apresentada a necessidade de 

instrumentos que avaliem a freqüência do paciente na USF e a adesão do mesmo ao 

tratamento prescrito. 

Foram obtidos resultados semelhantes em pesquisa anterior onde o autor do 

presente estudo, no ano de 2003, confeccionou, por meio de necessidades 

levantadas por todos os membros da ESF mínima e da ESB, um instrumento de 

coleta de dados modificado, visando atender às necessidades daquela equipe 

(RIGOBELLO; FORSTER, 2003). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização do presente estudo permitiu, não só a avaliação da utilização do 

Sistema de Informação da Atenção Básica pelos médicos das ESFs da área de 

abrangência da DIR XVIII de Ribeirão Preto, SP, como também  uma aproximação 

do universo médico inserido no PSF, desta região do estado de São Paulo. 

 O alcance dos objetivos propostos, através da análise dos dados coletados no 

trabalho de campo, transformou-se em mero pano de fundo para as cenas 

presenciadas pelo autor naquela ocasião. 

Embora não tenha havido formalmente uma hipótese a ser testada, o 

distanciamento dos profissionais médicos em relação ao SIAB, vivenciado na 

experiência profissional do autor em ESFs, seja como profissional integrado à 

equipe, seja como docente supervisor de estágio de uma IES, inquietava-o há 

tempo, tendo sido este o motivo para o estudo. 

Os resultados encontrados demonstraram um quadro diferente do 

pressuposto pelo autor, no qual os profissionais se posicionaram de forma positiva 

em relação ao SIAB referindo conhecê-lo, embora apresentando contradições em 

alguns pontos quando questionados sobre os impressos. 

A maioria o classificou como uma importante ferramenta para a realização de 

um diagnóstico de saúde da área e capaz de subsidiar o planejamento, a execução e 

a avaliação das ações desenvolvidas pela ESF. 

Foram referidas várias dificuldades pelos profissionais no desenvolvimento de 

suas funções, e na manipulação e/ou operação do SIAB, estando elas, de modo 

geral, relacionadas à forma como está definida e/ou estabelecida a estrutura 
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organizacional e operacional das ESFs, o que segundo eles acaba por interferir 

diretamente no processo de trabalho dos mesmos. 

Exemplo disso foram os apontamentos freqüentes quanto à falta de tempo 

para uma maior aproximação com o SIAB e a falta de treinamento específico para a 

sua operação. 

O autor entende que a busca pela integralidade e equidade das ações, como 

é a proposta de portarias ministeriais, passa por uma agenda médica mais 

racionalizada e aliada à educação permanente, pois, somente assim, poderá ocorrer 

uma minimização de grande parte das dificuldades encontradas no desenvolvimento 

da estratégia da Saúde da Família, sendo assim tais situações devem ser levadas 

em consideração, pois, segundo os profissionais, elas dificultam o trabalho. 

Permanece para o autor a certeza de que o SIAB é uma ferramenta 

importante para o apoio na construção do diagnóstico local de saúde, para a 

implementação e avaliação das ações no PSF. 

 Torna-se importante ressaltar que o mesmo deva passar por mudanças 

operacionais e estruturais, norteadas por um estudo que contemple a participação de 

todos os atores envolvidos no processo saúde-doença, desde o cidadão, sem medo 

de demagogia, pois é seu direito constitucional, e portanto factível legalmente, até 

aos formuladores de políticas para o setor, tendo como elo importante, entre os 

envolvidos, a participação ativa dos profissionais da “linha de frente”. 

Tais mudanças devem contemplar o incremento de informações de cunho 

epidemiológico e regional, de condições do entorno geográfico da ESF, de aspectos 

socioeconômicos, de práticas terapêuticas alternativas, de ações de caráter 

preventivo, de promoção à saúde e de parâmetros para a avaliação das ações 

desenvolvidas. 
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Durante o trabalho de campo, teve-se a oportunidade de conhecer várias 

peculiaridades do processo de trabalho desses profissionais nas ESFs, tanto em 

relação ao trabalho médico específico, sobre o qual foram relatadas, informalmente, 

experiências e iniciativas pessoais visando à complementação das informações 

geradas pelo SIAB, por meio de programas paralelos, como também no tocante às 

dificuldades para o desenvolvimento de suas atividades que foram apresentadas 

como sendo de ordem pessoal e/ou institucional. 

Durante a aplicação dos questionários, foi possível, naquele momento, a 

observação da rotina de trabalho da maioria das ESFs, assim como o 

desenvolvimento de algumas atividades pelos profissionais médicos, como por 

exemplo atividades educativas direcionadas a grupos específicos. 

Foram identificadas algumas situações, nas quais ocorria um incremento do 

atendimento médico em algumas ESFs, por meio de profissionais médicos 

residentes em Saúde da Família, tanto nos núcleos ligados diretamente à 

universidade pública, como num município onde, segundo informações do 

respondente, foi  firmado um contrato com a IES. 

Outro ponto interessante observado pelo autor, e que também não era objeto 

de interesse do presente estudo, foi a presença de alunos graduandos de diversos 

cursos da área da saúde, com ênfase na medicina e enfermagem, oriundos de IES 

pública e IES privada, em algumas ESFs dos municípios e nos núcleos ligados 

diretamente à universidade pública. 

A presença de alunos de graduação e pós-graduação foi considerada pelo 

autor como de importância ímpar para uma maior aproximação das instâncias 

acadêmicas com as instituições públicas de saúde,  e conseqüentemente da 
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população, contemplando assim a esperada co-atuação da saúde e a da educação, 

ideário de muitos atores contemporâneos na busca pela implementação do SUS. 

Para finalizar, espera-se que este estudo tenha contribuído para um 

incremento da literatura acerca do tema, a qual se mostrou escassa, e para a 

abertura de um debate sobre a importância das informações geradas, no 

desenvolvimento do trabalho dos profissionais das ESFs, inclusive dos médicos, 

proporcionando, assim,  subsídios para a elaboração e implementação de ações de 

saúde que contribuam para uma melhor qualidade de vida para a população, 

prevista no Pacto pela Saúde 2006. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO AUTO - ADMINISTRADO 
 

I- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 
Assinale com um X na(s) alternativa(s) escolhida(s). 
1.1- Sexo:    (      ) Masculino      (      ) Feminino                                                    
1.2- Idade (anos completos): __________anos 
1.3- Graduação: (    ) Instituição Pública   (    ) Instituição Privada. (    )   Outra. Especifique ___ 
1.4- Formação pós-graduação: (    ) Especialização (    ) Residência  (    ) Mestrado 
 (    )Doutorado 
1.5- Em qual área?  _____________________________________________________________ 
1.6- Instituição: (   ) Pública  (   ) Privada  (   ) Outra ___________________________________ 
1.7- Tempo de formação na Profissão: _____anos e/ou meses.  
1.8- Tempo atuação PSF: _____anos e/ou meses                                  
1.9- Tempo atuação na ESF atual:______anos e/ou meses 
1.10- Ocupa algum cargo e/ou função no PSF, além de médico ?   
(    ) Sim    (    ) Não (se Não, siga para 1.13) 
1.11- Se SIM, Qual?____________________________________________________________________ 
1.12-Qual carga horária semanal destinada  a  função________horas 
1.13- Tipo de contrato de serviço no PSF? (   ) Concurso público   (   ) Servidor público s/ concurso   
 (    ) Cooperativa  (   ) Fundação       (    ) Convênio O. S./ Filantrópico     (   ) R.P.A. / Sem contrato 
 (   ) Instituição de Ensino     (   ) Outro. Especifique___________________________________ 
1.14- Qual a carga  horária  de trabalho/ semana? __________ horas 
1.15-  Trabalha em outro local?    (   ) sim  (   ) não (se Não, siga para 2.1)     
1.16- Onde? ___________________________________________________________________ 
 
II- DISPARADOR 
Assinale com um X na(s) alternativa(s) escolhida(s). 
2.1- Você conhece o SIAB ?  (      ) Sim             (      ) Não (se Não, siga para 6.1) 
2.2- Se SIM, em que grau ? (Assinale com um traço sobre a linha intervalar abaixo) 
Muito pouco                                                                  Muito 

 
 

2.3- Você fez algum treinamento sobre o SIAB ? 
(      ) Sim             (      ) Não 
 
 
III-OPINIÃO DO RESPONDENTE SOBRE O SIAB 

 
3.1- Na sua opinião, para o desenvolvimento de seu trabalho em que grau  o SIAB é 
importante ? (Assinale com um traço na linha intervalar abaixo) 
Muito pouco                                                                  Muito 

 
 

3.2- Por que? __________________________________________________________________ 
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IV- OPINIÃO E CONHECIMENTO SOBRE AS FICHAS DO SIAB (Assinale 
com um X na(s) alternativa(s) escolhida(s).) 
 
4.1- Você conhece os impressos das Fichas e/ou Relatórios do SIAB ? (       ) Sim    (       ) Não 
( se Não, siga p/ 5.1) 
 
4.2- Quais Fichas são mais utilizadas e/ou manipuladas por você ?e com que freqüência você 
a(s) usa? Assinale com a letra entre parênteses.  (N) Nunca Usa  (D)Diariamente 
(S)Semanalmente(Q)Quinzenalmente (M)Mensalmente (B/T) Bi e/ou Trimestralmente 
(SM)Semestralmente (A)Anualmente 
 
(   )Ficha A Cadastro     (   )Ficha B Gestante (   )Ficha B Hanseníase (   )Ficha B Hipertensão  
(   ) Ficha B Diabetes    (   ) Ficha B Tuberculose(   ) Ficha D Registro Atividades  
(   ) Relatório A1 Consolidado Anual de famílias/micorárea 
(   ) Relatório A2 Consolidado Anual de famílias/área  
(   ) Relatório A3 Consolidado Anual de famílias/segmento territorial  
(   ) Relatório A4 Consolidado Anual de famílias cadastradas no município  
(   ) Relatório SSA2 Situação de Saúde e acompanhamento famílias/área 
(   ) Relatório SSA4 Situação de Saúde e acompanhamento famílias/município  
(   ) Relatório PMA2 Relatório Produção de Marcadores para Avaliação/área  
(   ) Relatório PMA4 Relatório Produção de Marcadores para Avaliação/município 
 
4.3- Você tem alguma dificuldade em preencher tais fichas ?  
(      )Sim                         (      )Não 
4.4- Quais são as dificuldades ? ___________________________________________________ 
4.5- O que você sugeriria para acabar e/ou diminuir essas dificuldades ? ______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
V- OPINIÃO E CONHECIMENTO SOBRE O SOFTWARE  SIAB (SIAB 
COMPUTADOR) 

 
5.1- Existe o  Software  SIAB instalado na USF ? (    ) Sim       (    ) Não 
5.2- Você conhece Software SIAB?  (     )Sim      (     )Não ( se Não,  siga para 6.1 ) 
5.3- Com que freqüência você utiliza o utiliza ? 
(      ) Diariamente (      ) Semanalmente (      ) Quinzenalmente      (      ) Mensalmente     
(      ) Bi/Trimestralmente  (      ) Semestralmente (      ) Anualmente             (      ) Não utiliza  
5.4- Para que você utiliza o SIAB (Computador) ? 
(   ) Cadastro   (   ) Relatórios de Acompanhamento (   ) Relatórios para recebimento verbas 
(   ) Relatórios para planejamento de ações  (   ) Prestação de contas das atividades para instâncias 
superiores 
5.5- Você tem alguma dificuldade em operácionalizá-lo?  (      )Sim       (      )Não ( se Não,  
siga para 6.1) 
 
5.6- Quais são as dificuldades ? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5.7- O que você sugeriria para acabar e/ou diminuir essas dificuldades ?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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VI- OPINIÃO SOBRE ESPAÇO  NA ESF PARA DISCUSSÃO SOBRE O SIAB E, 
IMPORTÂNCIA DO MESMO NA CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA  
 
6.1- Existe espaço para discussão sobre o SIAB e/ou informações geradas por  
ele, na sua carga horária de trabalho?   (   ) Sim   (   ) Não (se Não,  siga para 
6.4) 

 
6.2- Você participa?         (   ) Sim             (   ) Não (se Não, siga para 6.5) 

 
6.3- Se SIM, com que freqüência isto é feito? ___________________________ 

_______________________________________________________________ 
6.4- Por que não existe espaço? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
6.5- Por que você não participa? __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
6.6- Você acha que as informações geradas pelo SIAB são suficientes para caracterizar a 
população atendida pela Equipe de Saúde da Família?     
 (      )Sim                       (      )Não (se Não, siga para 6.8) 
 
6.7- Se SIM, em que grau? (Assinale com um traço sobre a linha intervalar abaixo) 
 
Muito pouco                                                                       Muito 

 
 
 

 
6.8- Por que?___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

Ofício endereçado ao Dir. Téc. Depto. Saúde da DIR XVIII solicitando lista com nomes e 
telefones dos municípios que possuem ESF implantadas. 
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APÊNDICE C 
 

Ofício endereçado ao Dir. Téc. Depto. Saúde da DIR XVIII  solicitando espaço de tempo 
para apresentação do projeto na CIR. 
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APÊNDICE D 
 

Modelo de ofício endereçado aos Secretários Municipais da Saúde conforme especificação 
da cidade, solicitando autorização para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Universidade de São Paulo 
Campus de Ribeirão Preto 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL 

Telefone: PABX 3633-3035 - Telex (0166)354 - FAX (016)3633-1586 
14049-900 - RIBEIRÃO PRETO – Estado de São Paulo  

 
Ribeirão Preto, 25 de maio de 2006. 

 
  Prezado Senhor, 
 
  Vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria, a autorização para que o 
aluno do programa de Mestrado do Departamento de Medicina Social , da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Jorge Luiz Rigobello, sob a 
orientação do Profº Dr. Juan Stuardo Yazlle Rocha, possa desenvolver a pesquisa intitulada 
“A Utilização do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB pelos profissionais 
médicos das Equipes de Saúde da Família, dos municípios da área de abrangência da Direção 
Regional de Saúde XVIII- Ribeirão Preto”. 
  Salientamos que a referida pesquisa segue as normas da Resolução nº 196, do 
Conselho Nacional de Saúde, e preservará a identidade dos profissionais e dos municípios 
envolvidos no trabalho e, que não ocorrerá nenhum ônus de ordem financeira, física e/ ou 
moral para os mesmos. 
  Para tanto, solicitamos a Vossa Senhoria, caso ocorra a autorização, a gentileza 
de darem ciência assinando a cópia deste ofício, para que o mesmo possa ser encaminhado ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da FMRP- USP. 
  Agradecemos a vossa valiosa colaboração e, nos colocamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 
 
 
 
Profº Dr. Juan Stuardo Yazlle Rocha                   Jorge Luiz Rigobello 
                  Docente                       Pós Graduando 
          DMS- FMRP- USP                                           DMS- FMRP- USP 
          Ribeirão Preto- SP                                            Ribeirão Preto- SP                                                     

 
 
 
 
Ilmo. Sr.      
Dr. DD Secretario Municipal da  
Saúde Município - SP 
 

AUTORIZADO: ____/_____/2006. 
 
Dr.  
DD Secretario Municipal da Saúde 
Município - SP 
 
 
 

Assinatura do Secretario 
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 APÊNDICE E 
Ofício endereçado ao Dir. Téc. Depto. Saúde da DIR XVIII solicitando autorização para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
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APÊNDICE F 
Ofício endereçado a Dir. Téc. Centro de Saúde  Escola da FMRP – USP,    solicitando 
autorização para o desenvolvimento do projeto de pesquisa nos Núcleos de Saúde da 

Família. 
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade de São Paulo 
Campus de Ribeirão Preto 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL 

 Telefone: PABX 633-3035 - Telex (0166)354 - FAX (016)633-1586  
14049-900 - RIBEIRÃO PRETO - Est. São Paulo  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu_________________________________________, RG ________________, 

sexo ____, estado civil, _______________, idade ________anos, residente na 

_______________________, n°_______, bairro__________________, cidade 

____________________, telefone ___________. 
Declaro estar ciente que: 

1. O trabalho tem por finalidade estudar a utilização do Sistema de Informação da 
Atenção Básica – SIAB pelo profissional médico que atua na Equipe de Saúde da 
Família - ESF; 

2. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para o incremento da literatura 
disponível sobre o tema, assim como para diagnóstico do SIAB, sob a ótica do 
profissional médico, contemplando as falhas, as dificuldades na operacionalização, as 
necessidades de mudanças e/ou adequações e de treinamentos, com o objetivo 
primordial de disponibilizar elementos fidedignos para um melhor planejamento das 
ações de saúde desenvolvidas no PSF e, conseqüentemente uma melhor assistência a 
saúde da população; 

3. A minha participação como voluntário deverá ter a duração apenas no período de 
resposta do questionário auto-administrado; 

4. Não terei nenhuma despesa ou ônus de qualquer espécie ao participar dessa pesquisa; 
5. Não correrei riscos e/ou desconforto ao participar da pesquisa, apenas despenderei de 

um período de tempo de aproximadamente 20 minutos para responder ao questionário; 
6. Meu nome será mantido em sigilo, assim como do local de trabalho, assegurando 

assim a minha privacidade e, caso deseje, deverei ser informado dos resultados dessa 
pesquisa; 

7. Poderei recusar-me a participar ou mesmo retirar meu consentimento a qualquer 
momento da realização, sem que isso venha me trazer prejuízo de qualquer espécie; 

8. Que a referida pesquisa e seus resultados poderão ser publicados em revistas e ou 
periódicos científicos, assim como ser apresentado em eventos científicos como 
congressos, mostras, seminários entre outros; 

9.  Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, poderei entrar em contato com a 
equipe científica pelos telefones (16) 36022443, (16) 99625643, (16) 39023184 ou por 
email jorgeluizrigobello@ig.com.br  e, 

10. Para notificação de qualquer situação de anormalidade que não puder ser resolvida 
pelos pesquisadores deverei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 
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Centro de Saúde Escola – CSE, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, SP, da 
Universidade de São Paulo- USP, pelo telefone (16) 36332331. 

 Diante dos esclarecimentos prestados, concordo em participar do estudo “A 
Utilização do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB pelos profissionais médicos 
das Equipes de Saúde da Família, da área de abrangência da Direção Regional de Saúde 
XVIII- Ribeirão Preto, S.P.”, na qualidade de voluntário. 
 
____________________, ______ de  _____________  de 2006. 
 

________________________________________________ 
                                        Assinatura do voluntário 
 

 



 

 

126 

ANEXO A 
 

FICHA A- FRENTE 
 

UF FICHA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

    
NÚMERO CEP ENDEREÇO 
      

BAIRRO 
     -    

MUNICÍPIO 
 

SEGMENTO ÁREA MICROÁREA FAMÍLIA DATA 

                                 
CADASTRO DA FAMÍLIA 

ALFABETIZADO PESSOAS COM  15 ANOS E MAIS 
 
 

NOME 

DATA 
NASC. 

IDADE SEXO 

SIM NÃO 

OCUPAÇÃO DOENÇA 
OU 

COMDIÇÃO 
REFERIDA 

(SIGLA) 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

FREQÜÊNTA A 
ESCOLA 

PESSOAS DE 0 A  14 ANOS 
 
 

NOME 

DATA 
NASC. 

IDADE SEXO 

SIM NÃO 

OCUPAÇÃO DOENÇA 
OU 

COMDIÇÃO 
REFERIDA 

(SIGLA) 
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FICHA A- VERSO 
SITUAÇÃO DA MORADIA E SANEAMENTO 

 
TIPO DE CASA TRATAMENTO DA ÁGUA NO 

DOMICÍLIO 
Tijolo/ Adobe Filtração 
Taipa revestida Fervura 
Taipa não revestida Cloração 
Madeira Sem tratamento 
Material aproveitado ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Outro – Especificar: Rede geral 
 Poço ou nascente 
Número de cômodos / peças Outros 
Energia elétrica DESTINO DE FEZES E URINA 

DESTINO DO LIXO Sistema de esgoto (rede geral) 
Coletado Fossa 
Queimado / enterrado Céu aberto 
Céu aberto  

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Alguém da família possui Plano de 
Saúde ? 

Número de pessoas cobertas pelo Plano de Saúde 

Nome do Plano de Saúde  
  

EM CASO DE DOENÇA PROCURA PARTICIPA DE GRUPOS 
COMUNITÁRIOS 

Hospital Cooperativa 
Unidade de Saúde Grupo Religioso 
Benzedeira Associações 
Farmácia Outros. Especificar 
Outros. Especificar  
MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE MAIS 

UTILIZA 
MEIOS DE TRANSPORTE QUE MAIS 

UTILIZA 
Rádio Ônibus 
Televisão Caminhão 

Carro 
Carroça 

Outros. Especificar 

 

Outros. Especificar 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 
 



 
__ 

 

ANEXO B - FICHA B- GES 
 FICHA 

B – GES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA 
ANO 

     
 UNIDADE   MUNICÍPIO 
                

ÁREA 
     

MICROÁREA 
  

NOME DO ACS 

ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS 
Estado Nutricional: 

D- Desnutrida 
          N- Nutrida 

Data da consulta de  
Pré-natal Identificação da Gestante 

Data 
da 

última 
regra 

Data 
provável 
do parto 

Data da Vacina 

Mês de gestação Mês de gestação 

Fatores de Risco 
Resultado 

da Gestação 

Data da 
Consulta 

de 
Puerpério 

1 2 3 R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9   N
V 

N
M 

AB 1 2 

6 ou mais gestações  
Natimorto/ aborto  

  

    
                  

36 anos e mais  
Menos de 20 anos  
Sangramento  
Edema  
Diabetes  

NOME: 
 
 
 
 
 
 
 
ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES 

Pressão Alta  

     

Estado Nutricional: 
D- Desnutrida 

          N- Nutrida 

Data da consulta de  
Pré-natal Identificação da Gestante 

Data 
da 

última 
regra 

Data 
provável 
do parto 

Data da Vacina 

Mês de gestação Mês de gestação 

Fatores de Risco 
Resultado 

da Gestação 

Data da 
Consulta 

de 
Puerpério 

1 2 3 R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9   N
V 

N
M 

AB 1 2 

6 ou mais gestações  
Natimorto/ aborto  

  

    
                  

36 anos e mais  
Menos de 20 anos  
Sangramento  
Edema  
Diabetes  

NOME: 
 
 
 
 
 
 
 
ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES 

Pressão Alta  

     

 

 
 



 
__ 

 

 
ANEXO C - FICHA B-H A 

 

 FICHA 
B – H A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA 

ANO 
     

 UNIDADE   MUNICÍPIO 
                

ÁREA 
     

MICROÁREA 
  

NOME DO ACS 

ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS 
Fumante  

 
Meses  IDENTIFICAÇÃO Sexo Idade 

Sim Não 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  

Observações  

    Faz dieta              
    Toma medicação              
    Faz exercícios 

físicos 
             

    Pressão arterial  
 

            

Nome: 

 

Endereço: 

    Data da última 
consulta 

             

    Faz dieta              
    Toma medicação              
    Faz exercícios 

físicos 
             

    Pressão arterial              

Nome: 

 

Endereço: 
    Data da última 

consulta 
             

    Faz dieta              
    Toma medicação              
    Faz exercícios 

físicos 
             

    Pressão arterial              

Nome: 

 

Endereço: 
    Data da última 

consulta 
             



 
__ 

 

ANEXO D - FICHA B- DIA 
 
 

 FICHA 
B – DIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA 

ANO 
     

 UNIDADE   MUNICÍPIO 
                

ÁREA 
     

MICROÁREA 
  

NOME DO ACS 

ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS 
Meses  IDENTIFICAÇÃO Sexo Idade  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  
OBSERVAÇÕES 

Faz dieta             

Faz exercícios físicos             

Usa insulina             

Toma hipoglicemiante 
oral 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

Data da última consulta             

 

Faz dieta             

Faz exercícios físicos             

Usa insulina             

Toma hipoglicemiante 
oral 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

Data da última consulta             

 

Faz dieta             

Faz exercícios físicos             

Usa insulina             

Toma hipoglicemiante 
oral 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

Data da última consulta             

 

Faz dieta             

Faz exercícios físicos             

Usa insulina             

Toma hipoglicemiante 
oral 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

Data da última consulta             

 



 
__ 

 

ANEXO E - FICHA B- Tb 
 
 

 FICHA 
B – TB 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA 

ANO 
     

 UNIDADE   MUNICÍPIO 
                

ÁREA 
     

MICROÁREA 
  

NOME DO ACS 

ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE 
Meses  IDENTIFICAÇÃO Sexo Idade  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  
Outras informações  

Data da visita do ACS             Nº de 
comunicantes 

 

Toma medicação 
diária 

            Comunicantes  
< de 05 anos 

 

Reações indesejáveis             

Data da última 
consulta 

            

Exame de escarro             

Comunicantes 
examinados 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

< 05 anos com BCG             

 

Data da visita do ACS             Nº de 
comunicantes 

 

Toma medicação 
diária 

            Comunicantes  
< de 05 anos 

 

Reações indesejáveis             

Data da última 
consulta 

            

Exame de escarro             

Comunicantes 
examinados 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

< 05 anos com BCG             

 

 
 



 
__ 

 

ANEXO F - FICHA B- HAN 
 

 FICHA 
B – HAN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA 

ANO 
     

 UNIDADE   MUNICÍPIO 
                

ÁREA 
     

MICROÁREA 
  

NOME DO ACS 

ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENÍASE 
Meses  IDENTIFICAÇÃO Sexo Idade  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  
Outras informações  

Data da visita do ACS             Nº de 
comunicantes 

 

Toma medicação 
diária 

            

Data da última dose 
supervisionada 

            

Faz auto-cuidados             

Data da última 
consulta 

            

Comunicantes 
examinados 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

Comunicantes que 
receberam BCG 

            

 

Data da visita do ACS             Nº de 
comunicantes 

 

Toma medicação 
diária 

            

Data da última dose 
supervisionada 

            

Faz auto-cuidados             

Data da última 
consulta 

            

Comunicantes 
examinados 

            

Nome: 

 

Endereço: 

  

Comunicantes que 
receberam BCG 

            

 



 
__ 

 

ANEXO G - FICHA C (CARTÃO DA CRIANÇA)- FRENTE 
 

 
 
 



 
__ 

 

FICHA C - VERSO (CARTÃO DA CRIANÇA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
__ 

 

ANEXO H - FICHA D – FRENTE 
 FICHA D 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA 
ANO 

     
MUNICÍPIO SEGMENTO UNIDADE ÁREA MICROÁREA PROFISSIONAL MÊS 
                              -       

REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES 

DIAS                       Total 

Residentes fora da área de abrangência                        
< 1 ano                        

1 – 4 anos                        
5 – 9 anos                        

10 – 14 anos                        
15 – 19 anos                        
20 – 39 anos                        
40 – 49 anos                        
50 – 59 anos                        

60 anos ou mais                        

Residentes na 
Área de 

Abrangência da 
Equipe 

Total                        C
O

N
SU

L
T

A
S 

M
É

D
IC

A
S 

Total geral de consultas                        
Puericultura                        
Pré-natal                        
Prevenção Câncer Cérvico-Uterino                        
DST/ AIDS                        
Diabetes                        
Hipertensão Arterial                        
Hanseníase                        

T
ip

o 
d

e 
A

te
n

d
im

en
to

 
M

éd
ic

o 
e 

d
e 

E
n

fe
rm

ei
ro

 

Tuberculose                         
Patologia Clínica                        
Radiodiagnóstico                        
Citopatologico cérvico-vagianl                        
Ultrassonografia obstétrica                        

Solicitação 
médica de 

exames 
complementares 

Outros                         
Atendimento especializado                        
Internação hospitalar                        

Encaminha- 
mentos 
médicos Urgência/ Emergência                        

Internação Domiciliar                        

 



 
__ 

 

FICHA D – VERSO 
 

DIAS                       Total 

Atendimento específico para AT                        
Visita de Inspeção Sanitária                        
Atend. Individual prof. Nível superior                        
Curativos                        
Inalações                        
Injeções                        
Retira de pontos                        
Terapia da Reidratação Oral                        
Sutura                        
Atend. Grupo- Educação em Saúde                        
Procedimentos Coletivos I (PC I)                        P

R
O

C
E

D
IM

E
N

T
O

 

Reuniões                        
 Visita Domiciliar                        

< 2 anos que tiveram diarréia                        
< 2 anos que tiveram diarréia e usaram 
TRO 

                       
ACS 

< 2 anos que tiveram Infecção 
 Respiratória Aguda 

                       

Pneumonia em < 5 anos                        
Valvulopatias reumáticas em pessoas 
de 5 a 14 anos 

                       

Acidente Vascular Cerebral                        
Infarto Agudo do Miocárdio                        

MÉD. 

DHEG (forma grave)                        
Doença Hemolítica Perinatal                        
Fratura de colo de fêmur em > 50 anos                        
Meningite tuberculosa em < 5 anos                        
Hanseníase com incapacidade II e III                        

N
O

T
IF

IC
A

Ç
Õ

E
S 

ENF. 

Citologia Oncótica NIC III 
(carcinoma in situ) 

                       

Hospitalizações  
DATA NOME ENDEREÇO Sexo idade CAUSA HOSPITAL 

       

Óbitos  
DATA NOME ENDEREÇO Sexo idade CAUSA 

      

 



 
__ 

 

ANEXO I - RELATÓRIO A 1 – FRENTE 
ANO RELATÓRIO A 1 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

UF: 

 
MUNICÍPIO (nome e código): SEGMENTO TERRITORIAL (código): ÁREA (código): MICROÁREA (código) 

CONSOLIDADO ANUAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS POR MICROÁREA Fl: Famílias cadastradas: 
QUANTIDADE DE PESSOAS Sexo Faixa 

Etária 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15
 

16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26
 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 

49 50 51 52 53 54 55

Total 

15-19                                                         

20-39                                                         

40-49                                                         

50-59                                                         

M
as

cu
lin

60 ou +                                                         

15-19                                                         

20-39                                                         

40-49                                                         

50-59                                                         15
 a

n
os

 o
u

 m
ai

s 
F

em
in

in
o 

60 ou +                                                         

15 anos ou mais 
alfabetizados 

                                                        

QUANTIDADE DE PESSOAS Sexo Faixa 
Etária 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15
 

16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26
 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 

49 50 51 52 53 54 55

Total 

< 1                                                         

1-4                                                         

5-6                                                         

7-9                                                         

M
as

cu
lin

10-14                                                         

< 1                                                         

1-4                                                         

5-6                                                         

7-9                                                         

d
e 

0 
a 

14
 a

n
os

 
F

em
in

in
o 

10-14                                                         

Pessoas de 7-14 
anos na escola 

                                                        

Pessoas com 
plano de saúde 

                                                        

 



 
__ 

 

RELATÓRIO A 1 – VERSO 
QUANTIDADE DE PESSOAS Doença ou 

condição referida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Total 

ALC
CHA                           
DEF                           
DIA                           

DME                           
EPI                           
GES                           
H A                           

HAN                           
MAL                           15

 a
n

os
 o

u
  

m
ai

s 

TB                           

ALC
CHA                           
DEF                           
DIA                           
DME                           

EPI                           
GES                           
H A                           
HAN                           

MAL                           D
e 

 0
 a

 1
4 

an
os

 

TB                           

Moradia e Saneamento  - Quantidade de Famílias 
Tipo de casa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total 

Tijolos/ Adobe                           
Taipa revestida                           
Taipa não revestida                           
Madeira                           
Material aproveitado                           
Outros                           
Energia elétrica                           
Destino do lixo 
Coletado                           
Queimado/ enterrado                           
Céu aberto                           
Tratamento da água no domicílio 
Filtração                           

Fervura                           

Cloração                           

Sem tratamento                           

Abastecimento de água 
Rede pública                           

Poço ou nascente                           

Outros                           

Destino de fezes e urina 
Sistema de esgoto                           

Fossa                           

Céu aberto                           



 

 

ANEXO J - RELATÓRIO A 2 – FRENTE 
 
 

UF Relatório 
A 2 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA     

MUNICÍPIO (código) SEGMENTO ÁREA ANO MUNICÍPIO (nome) 
                          

CONSOLIDADO ANUAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS POR ÁREA 
MICROÁREA Sexo Faixa 

Etária 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Total  

< 01 ano           
1 – 4 anos           
5 – 6 anos           
7 – 9 anos           

10 – 14 anos           
15 – 19 anos           
20 – 29 anos           
30 – 39 anos           
40 – 49 anos           
50 – 59 anos           
60 anos ou           

M
A

SC
U

L
IN

O
 

Sub-total           
< 01 ano           

1 – 4 anos           
5 – 6 anos           
7 – 9 anos           

10 – 14 anos           
15 – 19 anos           
20 – 29 anos           
30 – 39 anos           
40 – 49 anos           
50 – 59 anos           
60 anos ou           

FE
M

IN
IN

O
 

Sub-total           
Total            

 Nº %   Nº % 
Famílias cadastradas    Crianças de 7 – 14 anos   
Pessoas cadastradas    Crianças de 7 – 14 anos na escola   
Pessoas com cobertura de plano de saúde    Pessoas de 15 anos ou mais   
    Pessoas de 15 anos ou mais, alfabetizadas   
 
TIPO DE CASA Nº %  TRATAMENTO DA ÁGUA Nº % 
Tijolos/ Adobe    Filtração   
Taipa revestida    Fervura   
Taipa não revestida    Cloração   
Madeira    Sem tratamento   
Material aproveitado    ÁGUA UTILIZADA Nº % 
Outros    Rede pública   
ENERGIA ELÉTRICA    Poço ou nascente   
DESTINO DO LIXO Nº %  Outros   
Coletado    DESTINO DE FEZES E URINA Nº % 
Queimado/ enterrado    Sistema de esgoto   
Céu aberto    Fossa   

    Céu aberto   
 
 
 



 
 

 

RELATÓRIO A 2 – VERSO 
 
 

MICROÁREA DOENÇAS OU 
CONDIÇÕES 
REFERIDAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Total  

0 a 14 anos           
15 anos ou +           

ALC 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

CHA 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DEF 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DIA 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DME 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

EPI 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

GES 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

H A 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

HAN 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

MAL 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

TB 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO K - RELATÓRIO A 3 - FRENTE 
 

UF Relatório 
A 3 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA     

MUNICÍPIO (código) SEGMENTO ANO MUNICÍPIO (nome) 
                    

CONSOLIDADO ANUAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS POR SEGMENTO TERRITORIAL 

ÁREA Sexo Faixa 
Etária           

Total  

< 01 ano           
1 – 4 anos           
5 – 6 anos           
7 – 9 anos           

10 – 14 anos           
15 – 19 anos           
20 – 29 anos           
30 – 39 anos           
40 – 49 anos           
50 – 59 anos           
60 anos ou           

M
A

SC
U

L
IN

O
 

Sub-total           
< 01 ano           

1 – 4 anos           
5 – 6 anos           
7 – 9 anos           

10 – 14 anos           
15 – 19 anos           
20 – 29 anos           
30 – 39 anos           
40 – 49 anos           
50 – 59 anos           
60 anos ou           

FE
M

IN
IN

O
 

Sub-total           
Total            

 Nº %   Nº % 
Famílias cadastradas    Crianças de 7 – 14 anos   
Pessoas cadastradas    Crianças de 7 – 14 anos na escola   
Pessoas com cobertura de plano de saúde    Pessoas de 15 anos ou mais   
    Pessoas de 15 anos ou mais, alfabetizadas   
 
TIPO DE CASA Nº %  TRATAMENTO DA ÁGUA Nº % 
Tijolos/ Adobe    Filtração   
Taipa revestida    Fervura   
Taipa não revestida    Cloração   
Madeira    Sem tratamento   
Material aproveitado    ÁGUA UTILIZADA Nº % 
Outros    Rede pública   
ENERGIA ELÉTRICA    Poço ou nascente   
DESTINO DO LIXO Nº %  Outros   
Coletado    DESTINO DE FEZES E URINA Nº % 
Queimado/ enterrado    Sistema de esgoto   
Céu aberto    Fossa   

    Céu aberto   
 
 



 
 

 

RELATÓRIO A 3 - VERSO 
 
 

ÁREA DOENÇAS OU 
CONDIÇÕES 
REFERIDAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Total  

0 a 14 anos           
15 anos ou +           

ALC 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

CHA 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DEF 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DIA 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DME 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

EPI 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

GES 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

H A 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

HAN 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

MAL 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

TB 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO L - RELATÓRIO A 4 - FRENTE 
 

UF Relatório 
A 4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA     

MUNICÍPIO (código) ANO MUNICÍPIO (nome) 
          

ZONA 
    urbana          rural       

CONSOLIDADO ANUAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS POR MUNICÍPIO 

SEGMENTO TERRITORIAL Sexo Faixa 
Etária           

Total  

< 01 ano           
1 – 4 anos           
5 – 6 anos           
7 – 9 anos           

10 – 14 anos           
15 – 19 anos           
20 – 29 anos           
30 – 39 anos           
40 – 49 anos           
50 – 59 anos           
60 anos ou           

M
A

SC
U

L
IN

O
 

Sub-total           
< 01 ano           

1 – 4 anos           
5 – 6 anos           
7 – 9 anos           

10 – 14 anos           
15 – 19 anos           
20 – 29 anos           
30 – 39 anos           
40 – 49 anos           
50 – 59 anos           
60 anos ou           

FE
M

IN
IN

O
 

Sub-total           
Total            

 Nº %   Nº % 
Famílias cadastradas    Crianças de 7 – 14 anos   
Pessoas cadastradas    Crianças de 7 – 14 anos na escola   
Pessoas com cobertura de plano de saúde    Pessoas de 15 anos ou mais   
    Pessoas de 15 anos ou mais, alfabetizadas   
 
TIPO DE CASA Nº %  TRATAMENTO DA ÁGUA Nº % 
Tijolos/ Adobe    Filtração   
Taipa revestida    Fervura   
Taipa não revestida    Cloração   
Madeira    Sem tratamento   
Material aproveitado    ÁGUA UTILIZADA Nº % 
Outros    Rede pública   
ENERGIA ELÉTRICA    Poço ou nascente   
DESTINO DO LIXO Nº %  Outros   
Coletado    DESTINO DE FEZES E URINA Nº % 
Queimado/ enterrado    Sistema de esgoto   
Céu aberto    Fossa   

    Céu aberto   
 
 
 



 
 

 

RELATÓRIO A 4 - VERSO 
 

SEGMENTO TERRITORIAL DOENÇAS OU 
CONDIÇÕES 
REFERIDAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Total  

0 a 14 anos           
15 anos ou +           

ALC 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

CHA 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DEF 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DIA 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

DME 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

EPI 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

GES 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

H A 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

HAN 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

MAL 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

TB 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           
0 a 14 anos           
15 anos ou +           

 

TOTAL           



 

 

 
ANEXO M - RELATÓRIO SSA2 - FRENTE 

MÊS  RELATÓRIO SSA 2 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA     

 
ANO      

MUNICÍPIO (código): SEGMENTO UNIDADE ÁREA MUNICÍPIO (nome): 
                          

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS NA ÁREA/ EQUIPE 

MICROÁREAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nascidos Vivos no Mês            

RN pesados ao nascer            

RN pesados ao nascer, com peso < 2500 g.            

De 0 a 3 meses e 29 dias            

Aleitamento exclusivo            

Aleitamento misto            

De 0 a 11 meses e 29 dia            

Com vacinas em dia            

Pesadas            

Desnutridas            

De 12 a 23 meses e 29 dias            

Com vacinas em dia            

Pesadas            

Desnutridas            

Menores de 2 anos            

Que tiveram diarréia            

Que tiveram diarréia e usaram TRO            

C
R

IA
N

Ç
A

S 

Que tiveram Infecção Respiratória Aguda            
Cadastradas            
Acompanhadas            
Com vacina em dia            
Fez consulta pré-natal no mês            
Com pré-natal iniciado no 1º  Trimestre            

G
E

ST
A

N
T

E
S 

< 20 anos cadastradas            



 
 

 

RELATÓRIO SSA2 – VERSO 
 

MICROÁREAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Cadastradas             DIABÉTICOS 

Acompanhadas             
Cadastradas             HIPERTENSOS 

Acompanhadas             
PESSOAS COM  Cadastradas             
TUBERCULOSE Acompanhadas             
PESSOAS COM Cadastradas             

 

HANSENÍASE Acompanhadas             
Menores de 5 anos por Pneumonia            
Menores de 5 anos por Desidratação            
Por abuso de álcool            
Por complicações do Diabetes            
Por outras causas            
Total             

H
os

p
it

al
iz

aç
õe

s 

Internações em hospital psiquiátrico            
DE MENORES DE 28 DIAS            
Por diarréia            
Por infecção respiratória aguda            
Por outras causas            
DE 28 DIAS A 11 MESES E 29 DIAS            
Por diarréia            
Por infecção respiratória aguda            
Por outras causas            
DE MENORES DE 01 ANO            
Por diarréia            
Por infecção respiratória aguda            
Por outras causas            
DE MULHERES DE 10 A 49 ANOS            
De 10 a 14 anos            
De 15 a 49 anos            
OUTROS ÓBITOS            
TOTAL DE ÓBITOS            
DE ADOLESCÊNTES (10 a 19 anos) VIOLÊNCIA            
TOTAL FAMÍLIAS CADASTRADAS            

Ó
B

IT
O

S 

VISITA DOMICILIAR - ACS            



 
 

 

 
ANEXO N - RELATÓRIO SSA4 – FRENTE 
 

UF RELATÓRIO SSA 4 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE DA FAMÍLIA     

MUNICÍPIO (código): MÊS ANO MUNICÍPIO (nome): 

                    
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO 

MODELO DE ATENÇÃO PACS PSF GERAL 
ZONA URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Nascidos Vivos no Mês

RN pesados ao nascer                   
RN pesados ao nascer, com peso < 2500 g.                   

De 0 a 3 meses e 29 dias                   
Aleitamento exclusivo                   
Aleitamento misto                   

De 0 a 11 meses e 29 dia                   
Com vacinas em dia                   
Pesadas                   
Desnutridas                   

De 12 a 23 meses e 29 dias                   
Com vacinas em dia                   
Pesadas                   
Desnutridas                   

Menores de 2 anos                   
Que tiveram diarréia                   
Que tiveram diarréia e usaram TRO                   

C
R

IA
N

Ç
A

S 

Que tiveram Infecção Respiratória Aguda                   
Cadastradas
Acompanhadas                   
Com vacina em dia                   
Fez consulta pré-natal no mês                   
Com pré-natal iniciado no 1º  Trimestre                   

G
E

ST
A

N
T

E
S 

< 20 anos cadastradas                   

 



 
 

 

RELATÓRIO SSA4 – VERSO 
MODELO DE ATENÇÃO PACS PSF GERAL 

ZONA  URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cadastradas                    DIABÉTICOS 
Acompanhadas                    

Cadastradas                    HIPERTENSOS 
Acompanhadas                    

PESSOAS COM  Cadastradas                    
TUBERCULOSE Acompanhadas                    
PESSOAS COM Cadastradas                    

 

HANSENÍASE Acompanhadas                    
Menores de 5 anos por Pneumonia                   
Menores de 5 anos por Desidratação                   
Por abuso de álcool                   
Por complicações do Diabetes                   
Por outras causas                   
Total                    

H
os

pi
ta

liz
aç

õe
s 

Internações em hospital psiquiátrico                   
DE MENORES DE 28 DIAS                   
Por diarréia                   
Por infecção respiratória aguda                   
Por outras causas                   
DE 28 DIAS A 11 MESES E 29 DIAS                   
Por diarréia                   
Por infecção respiratória aguda                   
Por outras causas                   
DE MENORES DE 01 ANO                   
Por diarréia                   
Por infecção respiratória aguda                   
Por outras causas                   
DE MULHERES DE 10 A 49 ANOS                   
De 10 a 14 anos                   
De 15 a 49 anos                   
OUTROS ÓBITOS                   
TOTAL DE ÓBITOS                   
DE ADOLESCÊNTES (10 a 19 anos) VIOLÊNCIA                   
TOTAL FAMÍLIAS CADASTRADAS                   

Ó
B

IT
O

S 

VISITA DOMICILIAR - ACS                   



 

 

ANEXO O – RELATÓRIO SSA 4 
 
RELATÓRIO 

PMA 2 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
MUNICÍPIO 

 
SEGMENTO UNIDADE ÁREA MÊS ANO 

                                 
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO 

ATIVIDADES/ PRODUÇÃO MARCADORES 
Residentes for a da área de abrangência  Valvulopatias Reumáticas  pessoas de 5 a 14 anos  

< 1 ano  Acidente Vascular Cerebral  
1 a 4 anos  Infarto Agudo do Miocárdio  
5 a 9 anos  DHEG  (forma grave)  

10 a 14 anos  Doença Hemolítica Perinatal  
15 a 19 anos  Fraturas de colo de fêmur em > 50 anos  
20 a 39 anos  Hanseníase com grau de incapacidade II e III  
40 a 49 anos  Citologia Oncótica NIC III (carcinoma in situ)  
50 a 59 anos  RN com peso < 2500 g.  
60 anos ou +  Gravidez em < 20 anos  

Residentes na 
área de 

abrangência da 
Equipe 

total  Hospitalizações em < 5 anos por pneumonia  

C
O

N
SU

L
T

A
 M

É
D

IC
A

 

Total geral de consultas  Hospitalizações em < 5 anos por desidratação  
Puericultura   Hospitalizações por abuso de álcool  
Pré-natal   Hospitalizações por complicações do Diabetes  
Prevenção câncer Cérvico uterino  Hospitalizações por qualquer causa  
DST/ AIDS  Internações em Hospital Psiquiátrico  
Diabetes  Óbitos em < 1 ano por todas as causas  
Hipertensão Arterial  Óbitos em < 1 ano por Diarréia  
Hanseníase  Óbitos em < 1 ano por Infecção Respiratória  

Tipo de 
atendimento 
de Médico e 
de Enfermeiro 

Tuberculose  Óbitos de mulheres de 10 a 49 anos  
Patologia Clínica  Óbitos de Adolescentes (10-14 anos) Violência  
Radiodiagnóstico    
Citopatológico Cérvico-vaginal  
Ultrassonografia Obstétrica  

Solicitação 
exames 
médicos 

Outros    
Atend. Especializado  

 

Internação Hospitalar  VISITAS DOMICILIARES 
Encaminha-
mentos 
médicos Urgência/ Emergência  Médico 
Internação Domiciliar  Enfermeiro  

Internação Domiciliar  Outros profissionais de nível superior  
Atendimento Específico para AT  Profissionais de nível médio  
Visita de Inspeção Sanitária  ACS  
Atendimento individual por Enfermeiro  Total   
Atend. Individual outros prof. Nível Superior    
Curativos    
Inalações    
Injeções    
Retirada de pontos    
Terapia da Reidatração Oral    
Sutura     
Atend. Grupo – Educação em Saúde    
Procedimento Coletivos I (PC I)    

PR
O

C
E

D
IM

E
N

T
O

S 

Reuniões  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO P - RELATÓRIO PMA 4 - FRENTE 
 

UF 
 

RELATÓRIO 
PMA 4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

    
MUNICÍPIO (código): MÊS ANO MUNICÍPIO (nome): 

 
                   

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO 
MODELO DE ATENÇÃO PACS PSF OUTROS GERAL 

ZONA Urbana Rural Total Urbana Rural Total    

Residentes for a da área de abrangência        
< 1 ano         

1 a 4 anos         
5 a 9 anos         

10 a 14 anos         
15 a 19 anos         
20 a 39 anos         
40 a 49 anos         
50 a 59 anos         

60 anos ou +         

C
O

N
SU

L
T

A
 M

É
D

IC
A

 

Residentes na área 
de abrangência da 
Equipe 

Total         
 Total geral de consultas         

Puericultura          
Pré-natal          
Prevenção câncer Cérvico 
uterino 

        

DST/ AIDS         
Diabetes         
Hipertensão Arterial         
Hanseníase         

Tipo de 
atendimento 
de Médico e 
de Enfermeiro 

Tuberculose         
Patologia Clínica         
Radiodiagnóstico         
Citopatológico Cérvico-
vaginal 

        

Ultrassonografia Obstétrica         

Solicitação 
exames 
médicos 

Outros           
Atend. Especializado         
Internação Hospitalar         

Encaminha-
mentos 
médicos Urgência/ emergência         

Internação Domiciliar         

Atendimento Específico para AT         
Visita de Inspeção Sanitária         
Atendimento individual por Enfermeiro         
Atend. Individual outros prof. Nível 
Superior 

        

Curativos         
Inalações         
Injeções         
Retirada de pontos         
Terapia da Reidatração Oral         
Sutura          
Atend. Grupo – Educação em Saúde         
Procedimento Coletivos I (PC I)         

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S 

Reuniões          

 
 



 
 

 

RELATÓRIO PMA 4 - VERSO 
 

UF 
 

RELATÓRIO 
PMA 4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

    
MUNICÍPIO (código): MÊS ANO MUNICÍPIO (nome): 

 
                   

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO 
MODELO DE ATENÇÃO PACS PSF OUTROS GERAL 

ZONA Urbana Rural Total Urbana Rural Total    
MARCADORES         

Valvulopatias Reumáticas  pessoas de 
 5 a 14 anos 

        

Acidente Vascular Cerebral         

Infarto Agudo do Miocárdio         

DHEG  (forma grave)         

Doença Hemolítica Perinatal         

Fraturas de colo de fêmur em > 50 anos         

Hanseníase com grau de incapacidade II e III         

Citologia Oncótica NIC III  
(carcinoma in situ) 

        

RN com peso < 2500 g.         

Gravidez em < 20 anos         

Hospitalizações em < 5 anos por pneumonia         

Hospitalizações em < 5 anos por desidratação         

Hospitalizações por abuso de álcool         

Hospitalizações por complicações do Diabetes         

Hospitalizações por qualquer causa         

Internações em Hospital Psiquiátrico         

Óbitos em < 1 ano por todas as causas         

Óbitos em < 1 ano por Diarréia         

Óbitos em < 1 ano por Infecção Respiratória         

Óbitos de mulheres de 10 a 49 anos         

Óbitos de Adolescentes (10-14 anos) Violência         
 

MODELO DE ATENÇÃO PACS PSF OUTROS GERAL 
ZONA Urbana Rural Total Urbana Rural Total    

VISITAS DOMICILIARES         

Médico         

Enfermeiro         

Outros prof. de Nível Superior         

Profissional de Nível Médio         

ACS         

Total         

 

 
 



 
 

 

ANEXO Q – Lista com os nomes e telefones dos municípios que possuiam 
ESF implantadas até dezembro de 2005. 
 

 



 
 

 

ANEXO R – Declaração do Diretor Técnico  do Departamento de Saúde 
da DIR XVIII, Ribeirão Preto, SP autorizando a pesquisa junto aos 
municípios da área de abrangência. 

 

 
 



 
 

 

ANEXO S 
Parecer do Comitê de ética em pesquisas do Centro de Saúde Escola 

 


