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Artigo Original

APLICABILIDADE DO SISTEMA DE INFORMAt;:AO DAATENt;:AO BÁSICA NO
COTIDIANO DE ENFERMEIROS

APPLICABILITY OF THE PRIMARY CARE INFORMATlON SYSTEM IN NURSES' DAlLY LIVES

APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL
COTIDIANO DE ENFERMEROS

Rcseanny Marques de Queircga-, Ankíhna do Nascímentc Andradc-', Kennia Sibelly Marques de Abrantes-', Tarciana Sampaic
Costa". Maura vanessa Sobreíra'', Gecfabío Sucupira Castnuro''

Objetiven-se investigar a aplícabilidade do Sistema de Informacác da Atencác Básica no cotidiano dos enfermeírcs que atuavam
na Bstratégta Saúde da Familia. Estudo corn abcrdagem qualitatíva, descnvolvtdo na Secretaria de Saúde de Scusa-Plf/Brasfl. Os
dados foram coletadcs por meíc de questíonárío. em setembro e outubroj2010, os quais foram sub metidos a análise de conteúdo.
ldentífícaram-se as categcrtas: Ffnalidade do Sistema na Estrategia Saúde da Familia; Intcrmacóes registradas através deste:
Percepcác dos enfermeircs acerca do seu trabalhc na gerencia da unídade em relacñc ao Sistema; Falhas e díficuldades na utilizacác
das fichas e relatórtos: Utilízacáo do Sistema para o planejamento do processo de trabalho da unídade: e Momentos ou situacóes
consideradas base para a tomada de declsác em relacáo as informacóes provenientes do Sistema. Concluíu-se que aplicabilídade
no proccsso de trabalho desees proñssiooats restríngiu-se meramente ao preenchímentc de fichas e relatóríos mensais, nao
ccrrespondendc aos objetivos propostos pelo Ministério da Saúde.
Descrltores: Sistemas de Informacáo: Avalíacáo de Programas e Projetos de Saúde: Pesscal de Saúde: Saúde da Família.

The objectíve of this research was to investígate the applícabilíty of thc Prímary Care Informatícn System in thc daily lives cf
nurses workíng in the Family Health Strategy It is a studywíth qualttatíve approach carried out at the Health Department of Sousa
PB, Brazíl. Data were collected through íntervíews in September and October 2010 ami then submitted to ccntent analysis. The
follcwíng categcríes were identifíed: Purpose of the System in Family Health Strategy: Informatícn reccrded through the same:
Nurses' perceptícns en theír wcrk in facility management regarding the System; Failures and diffícultíes in the use of forms and
reports: Use of the System for planníng the wcrk process of the unit and mcments or sítuatíons ccnsídered baste for making
dectsrcns concerníng the ínformatíon from the System. It was so ccncluded that the applicahilíty in the work process of such
prcfessícnals was merely límíted te fitling in forms and repcrts mcnthly, which did nct ccrrespond te the objectives prcposed by
the Ministry of Health.
Descrlpturs: Information Systems: Program Evaluation: Health Personnel: Family Health.

El objetivo fue investigar la aplicabilidad del Sistema de Información de Atención Primaria en el cotidiano de enfermeros de la
Estrategia Salud de la Familia. Estudio cualitativo, desarrollado en la Secretaria de Salud de Sousa-PB, Brasil. La recopilación de datos
ocurrió a través de un guión, en septiembre yoctubrej2010, sometidos al análisis de contenido. Las categorías identificadas fueron:
Finalidad del Sistema en la Estrategia de Salud Familiar; Informaciones registradas a través de esto; Percepción de enfermeros sobre
trabajo en la gestión cuanto al Sistema; Fallas y dificultades en el uso de formularios e informes; Uso del Sistema para planificación
del proceso de trabajo de la unidad; y Momentos o situaciones base para la toma de decisiones mientras informaciones del Sistema.
Se concluyó que la aplicabilidad en el trabajo de los profesionales se limitó al llenar formularios e informes, no correspondiendo a
los objetivos propuestos por el Ministerio de la Salud.
Descriptores: Sistemas de Información; Evaluación de Programas y Proyectos de Salud; Personal de Salud; Salud de la Familia.
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INTRODUC;Jí.O

o Ministerio da Saúde irnplantou em 1998, junto

aos mumcípíos e estados, o Sistema de Informacáo da

Atencáo Básica (SIAB), utilizado na Estrategia Saúde da

Familia (ESF), com a finalidad e de detectar desigualda

des, microlocalizar problemas sanitários, avahar ínter

vencóes, agilizar o uso da informacáo. produzir indicado

res a partir da identiñcacáo de problemas e consolidar

progressivamente as inforrnacóes, no intuito de realizar

o monitoramcnto e a avaliacao das acóes e dos servícos

realizados pelas equipes de saúde da famílialU.

Portante, o SIAB faz-se necessário, uma vez que a

equipe de saúde da familia de caráter multiprofissíoual

e interdisciplinar abrange diversos profissionais. com

atuacáo mínima de um médico generalista, um enferrnci

ro, um ou doís auxiliares de enferrnagern e quatro a seis

agentes comunitários, sendo índíspensável um sistema

de informacáo para subsidiar as tres esferas administra

tivas do Sistema Único de Saúde (SUS), visando aagiliza

cáo e consolidacáo dos dados coleta.dos(1-2).

Desse modo, o enfermeiro, ao atuar na ESE dis

póe do SIAB como um instrumento que agrega dados, os

quaís sao recolhidos através das fichas de cadastramerito

e acornpanhamento, além de relatóríos de consclidacáo.

possibilitando, assím, informacóes sobre a populacáo

atendida, seudo considerado uma ferramenta para as

equipes e os gestores da ESF, para ser utilizado como ob

jeto de análise e discussáo,

Díante de tal consideracáo, surgiu o questíona

mento: como esse sistema se configura em um instru

mento de informacáo das equipes da ESE ern especial do

enfermeiro, sendo este considerado gerente da unidad e?

Nao obstante, durante a prátíca profissional dos

autores, percebeu-se que um grande número de enfer

meíros apresenta díficuldades quanto ao manuseío do

SIAB, fato esse que prejudica a sua utilizacáo como fonte

de planejamcnto e avaliacáo dos scrvícos contemplados

nas Unidades de Saúde da Familia (USF). Nesse sentido,

é fundamental que seja revisto o processo de trahalho

desenvolvido por este profissional, visto que as informa

<;oes produzidas pelas fichas e pelos relatóríos do SIAB

sao essencíais para nortear o planejamento das acocs e

dos servi<;os de saúde dentro de sua área de abrangéncia.

Por fim, ao considerar a necessidade de conhecer

a utdiza<;:fio e o manuseio do SIAB nas USE como também

a escassez de discussao sobre este tema na realidade 10-
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cal, este estudo objetivou investigar a aphcabilídadc do

Sistema de lnforrnacáo da Atencáo Básica (SIAB) no coti

diano dos enfermeiros que atuavam na Estratégia Saúde

da Pamília.

METODOLOGIA

Estudo do tipo exploratório-descrrtrvo, com abor

dagern qualitativa. Foi desenvolvida na Secretaria de Saú

de, do município de Sousa-Pll, Esse cenárío foi escolhido

por apresentar cobertura de 100% do Programa Saúde

da Familia, atual Estrategia Salute da Farníha (ESF), cor

respondendo a um total de 26 unidades, 19 na zona urba

na e 07 na zona rural.

A populacáo foi composta de 26 enfermeíros da

ESF, tendo como critérios de inclusáo a atuacáo nesta

estratégia há pelo menos seis meses no municipio estu

dado. A amostra foi concluida com a particípacáo de 21

enfermeiros. Pois, foram excluidos os profissionais que

no período da coleta nao se encontravam em atividade,

por motivo de Iícenca e/ou ferias.

Para o processamento da coleta de dados, foi utí

lízado quesuonário nao estruturado composto por duas

partes: a primeíra com dados destinados a obter ínfor

macees sobre a ídentiticacáo dos sujeitos e a segunda

que visou a contemplar os qucstionamcntos referentes a
aplicabilidade do Sistema de lníorrnacáo da Atencáo Bá

sica no cotidiano dos enferrneíros que atuavam na ESF do

município pesquisado.

Salienta-se que este estudo foi aprovado pelo Co

mité de Ética em Pesquisa - CEP, da Faculdade Santa

Maria, conforme protocolo número 54407/2010, O es

tudo rcspcitou os critérios estabelecidos pela Rcsolucáo

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, assegurando

os direitos e os deveres no que diz respeito acomunida

de científica e aos sujeitos da pesquisa(3). Para garantir

o anonimato dos entrevistados, os nemes destes foram

substituidos durante a apresentacáo e análíse dos resul

tados pela letra "S" que corresponde ao termo "sujeitos

da pesquisa".

Os dados foram coletados entre seternbro e outu

bro de 2010, na Secretaria Municipal de Saúde, de Sousa

-PB, com data e horarios previamente agendados pela

Coordena<;::ao da Aten¡;:ao Básica.

Optou-se pela técnica de análise de conteúdo, a

qual pennite elucidar o tema e consiste em trés et.apas:

pré-análise, descri¡;:ao analítica e interpreta<;:ao referen-
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cial. A pré-análise consiste na organízacao do material

através da sele~ao dos documentos; na descricáo ana

lítica, os documentos sao analisados profundamente

através da codifícacác. classificacáo e/ou categorizacáo

e a interpretacáo referencial, é a fase na qual se estabe

lecem relacóes entre o objeto de análíse e seu contexto

mais amplo, de modo a emergirem reflexoes que esta

bclecam noves paradigmas nas estruturas e relacñes

estudadasl''J.

RESULTADOS E DlSCUSSOES

Finaltdade do SIAB na Estratégia Saúde da
Pamílía

Os resultados foram descritos ern categorías para

melhor cornpreensáo e análise do conteúdo, Neste senti

do, esta categoría remete a concepcáo dos participantes

em relacáo ao objetivo do SIAB frente aEstratégia Saúde

da Familia, A análise dos dados permitiu verificar que al

guns participantes definiram adequadamente o sistema

e cornpreenderam sua finalidade nesta estratégia, A fi

nalidade principal do SIAB no Programa Saúde da Familia é o

monitoramenta e avaliüdio das ütividudes desenvolvídüs neste

programa (509). Acompanhar a(,-'oes e resultados das ativídades

realizadas pelas equipes do Programa Saúáe da Família (S03). O

5L4B é o principal instrumento de monitoramento das acóes do

Programa Smíde da Familia (SOS).

Pelos discursos descritos, observou-se que alguns

participantes demonstraram conhecimento significativo

en relacáo á finalidade do SIAB, seudo ísso indispensável

para a prática profissional, visto que sao inúmcras as exí

géncias do ambiente de trabalho, portante é fundamental

que o profíssional tenha conhecimento suficiente para o

exercícío da Iuncáo, no tocante ao manuseio das fichas e

aconsolidacáo dos dados, possibilitando assim informa

cóes fidedignas e completas para a realizacáo da progra

macáo local a partir da ídentiticacáo de problemas.

Ao corroborar os relatos, destaca-se que os enfcr

meiros vém assurnindo a funcáo de gerente na Unidade

de Saúde da Pamília (USF), este elabora pensamentos e

se projeta na organtzacáo do trabalho para producáo de

bens e servicos, direcionando o atendimento as neces

sidades geradas por urna determinada sociedade, assim

utilizando-se do SIAB para agregar tais informa~óes de

maneira completa e fidedignaC5J.

O SIAB é urna ferramenta de planejamento e críen

tacáo para a gestáo das equipes de saúde da familia na

ESFe de Agentes Comunitarios de Saúde no Programa de

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), pois possui um

elenco de indicadores que permitem a caracterízacáo da

sítuacáo sociossanitária, do perfil epidemiológico, a aten

cáo aos grupos de risco e o acompanhamento das acoes

de saúde desenvolvidas localmente. Apresenta indicado

res sociais que semente estariam disponíveis em anos

censitários, permitindo o monítoramento das condicóes

socio demográficas das áreas cobertas pelo programa,

além de possibilitar a microlocalizacáo de problemas e

o desenvolvimento das desigualdades sociais e de saú

de nos espacos das cidades, permitindo que a gestáo em

saúde local seja a mais equánime possívelí'd.

Ademais, aponta-se que expansáo acentuada da

ESF como estrategia reorganizadora da atencao básica e

a discussño de questóes relacionadas á qualíficacáo das

equipes e resolutívidade da atencáo básica impulsionam

a necessidade de um sistema de informacáo que contem

ple a cornplexídade da organízacáo da saúde e apresente

indicadores adequados e oportunos na estruturacáo e

ímplernentacáo para o acompanhamento e a avaliacáo

das a<;6es(1J.

Nesse sentido, a unidade básica de saúde apresen

ta-se como centro administrativo que visa a controlar e

gerir as acóes locais, o acesso e a satisfacáo dos usuános,

o controle de doencas na populacáo adscrita, a vigilancia

epidemiológica local, a promocáo da saúde, a prevencáo

de agraves e o controle de meío ambiente, cujo objeto da

íntervencáo passa a ser a famílía, nao mais o indivíduo,

como a pré-condicáo de orientar e adequar a organízacáo

do trabalho corn o intuito de urna discrimínacáo positi

va de individuos e grupos potencialmente mais expostos

aos agravos a saúde e com maior dificuldade de acesso

aos servicos, seja no ámbito familiar; seja no indívidualí/!

Em contrapartida, outros apresentaram respostas

restritas, referindo que o sistema era utilizado meramen

te para coleta e processamento de dados, desconhecendo

a sua verdadeira fínalidade: a de monitoramcnto e avalia

cáo das atividades realizadas pelas equipes de saúde da

família. Notifícacáo e coleta de dados (S19). Processo de tntor

me/l;oesde todas as atívídüdes realizadas na UBS (S21).

O incipiente conhecimento é um dos grandes fato

res para o mau manuseio das fichas, é importante que os

profissionais busquem por aprimorar os conheciment.os

a respeito do sistema, de modo a aperfei~oar sua utiliza-
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cáo, para que possam desenvolver suas funcóes de forma

coerente e produzir dados e ínformacües precisas, bem

como planejar acóes Iavoráveis ao suprimento das neces

sidades encontradas'F'.

Informacóes registradas através do SIAB

No que diz respeito a esta categoría, procurou-se

por conhecer, na visáo dos participantes, as informacóes

registradas através do SIAB. Alguns apresentaram afir

macees satisfatórias em relacáo ao esperado, as quais in

cluíram as seguintes afirtnacóes: Cadastramento detomíttas.

acompanhamento de críoncas. gestantes, hipertensos, diabéticos,

hunseniase, tuberculose. notificaciies, registrar procedímento e

ativídades realizadas (502). a SIAB agrega ínstrumentos de cole

ta de dados referentes ao cadastramento das [amilias, das condi

enes soctoeconómtcas: das a~úes de atencíio asalide desenvolví

das pela equipe e das sítuacoes de risco pnortránas (hipertensñc,

diabetes, tuberculose, hanseníase, pre-natal e acompanhamen

to das crtancas] (SOS).

O SIAB é o sistema utilizado pelas equipes de saú

de da familia para obter informacóes dos usuários ads

critos provenientes de dados coletados através das fichas

ofertadas, senda estas destinadas ao cadastramento, ao

acompanhamento e as acóes de prornocáo da saúde e a

prevcncáo de docncas, permitíndo conhecer a realidade

sociossanitária da comunidadc. e planejar estrategias de

acordo com as necessídades locaís, visando a urna me

lhar qualidade de vida.

O sistema é composto por um programa de com

putador (software) e utiliza como instrumentos de coleta

de dados as fichas A (Atendimento á familia]. B (Acompa

nhamento), C(Cartao da enanca) e D ( Registro diário de

atendimento); e os relatórios SSA2 (Sistema de Servico

de Atendimento da Unídade}, SSA4 (Sistema de Servíco

de Atendimento das Unidades), PMA2 [Producáo dos

Marcadores Arnbulatoriais da Unidade), PMA4 [Produ

cae dos Marcadores Ambulatoriaís das Unidades) e Al

(Avahacác da unidade) ao A4 (Avahacñc das unidades);

de modo que as fichas envolvem o cadastramento das fa

mílias e levantamento de dados sociossanitários, o acom

panhamento de grupos de risco e de problemas de saúde

prioritários, e o registro de atividades, procedimentos e

notifica¡;óes, e os relatórios, por sua vez, destinam-se ao

cadastro fanühar, apresenta.ndo indicadores demográfi

cos e sociossanitários consolidados anualmente, á situ

a¡;ao de saúde e acompanhamento das famBias, e a pro-
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dueño e marcadores para avaliacáo, ambos consolidados

mensalmente por microárea, área, segmento territorial,

zona rural e urbana, municipio, estado e regiáo, O sof

tware utiliza tres formulários de entrada dos dados: um

para o cadastramento familiar, um para as informacoes

de saúde e outro para as informacóes de producáo e mar

cadores para avaltacáol'".

No entanto, outros participantes nao responde

ram adequadamente a questáo, visto que náo é respon

sabilidade do SIA8 registrar dados dos dernais sistemas

de intorrnacáo em saúde, ernbora o mesmo tambérn dis

porubilize inforrnacóes geradas pelo Sistema de Informa

cóes sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informacóes de

Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de lnformacáo sobre

Agravos Notificáveís (SINAN), Sistema de Informacóes

Hospitalares (SIH), Sistemas Ambulatoriais (SIA), entre

outros. SIM, SINAM, SINASC (S19). Todos aqueles que diz respei

to aos programasatuantes como: SfSV.AN, acompanhamento com

hipertensos e diabéticos, servícos de referencia, etc (S12). Dados

coleta dos nas USF: SISeaLa, vacina. SISMAMA, Saúde da mulher,

crianca e tdoso. nuscidos vÍvos, etc. (511).

Assím, os depoimentos revelaram que os sujeitos

participantes apresentaram confusóes quanto as infor

macóes registradas pelo SIAB por este apresentar ínfor

macees de outros sistemas de informacáo em saúde. lsso

significa que os profissionais dcvem rcavaliar suas atí

tudes e práticas frente ao trabalho que assumiu na USF,

buscando por atualízar seus conhecimentos, para evitar

dúvidas e conceítos erróneos, pernutmdo-Ihes atuar com

seguranca e competencia, utilizando adequadamente o

sistema para o planejamento de acóes na atencáo básica.

Percepcáo dos enfermeíros acerca do trabalho
na gerencia da unidade em relacáo ao SIAB

Nesta categoría. os profissionais relataram sobre

sua atuacáo na gerencia da unidade em relacáo ao SIAB,

seudo que poucos dos participantes apresentaram res

postas coerentes, Cotemr os dados e anaUsá-Ios mÍnucÍosa

mente, deforma a fornecer informaf,-'oes maÍsfidedignas possÍveÍs

e procurar resolver os problemas apresentados para uma melho

ria nos servÍ~os de salide da nlÍnha unidade (S16l É reaUzada

uma cmáUse mensal da sÍtua~ao de salide local, após Ísso é reaU

zado o planejamento das a~'8es~ as quaÍs sao desenvolvÍdas vÍsan

do contrÍbuÍr para uma melhor quaUdade de vÍda da populw;fio

(505). Todo o trabalho é reaUzado a partÍr dos dados do SIAl?,

éfeÍto uma análise situaCÍonal para desenvolvamos atÍvÍdades,
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w;8es para determinado foco. Mensalmente é [eíta a consolida

~ao des te sistema na unidude. para elaborurmos planos para

determinado problema (SOl). Através de dados obtidcs a cada

producíio, verificamos a necessídüde da comunídüde e atuamos

encuanto equipe da Estratégia Smlde da Familia de acoráo com

o problema (507).

Vale ressaltar que mediante o exposto na catego

ría ora mencionada, a maioría dos participantes mostrou

conhecimento satisfatório sobre o SIAB, sua Iinalidade e

seus objetivos, entretanto ao serem questionados acerca

das suas atribuicóes nesse sistema em relacáo ao traba

lho desenvolvido na ESr, os mesmos demonstraram náo

aplicá-las em seu cotidiano, nao atendendo assím aos re

quisitos propostos pelo Mimstério da Saúde ao implemen

tar o SIAB, por restringirem sua utilizacáo meramente ao

preenchimento das fichas e consolidacáo dos dados para

a entrega mensal da producáo na Secretaria Municipal de

Saúde. Tentamos colocar todos os dados atuaIízados mensalmen

te (S12). Cada orofísstonat que trabalha na unídade registra suas

atividüdes e eu consolido (S17). Na minha unidade, sou eu que faca

asfichas pertencentes ao SIAB juntamente com as ínformacáes do

agente de saúde (514). É o enfermeíro que mensalmente colhe es

sus ínformaxóese consolida nas ftcnas de 5SA2 e PMA2 (508).

De acordo com os discursos, denotou-se a deseen

tralizacáo da digitacáo, do processamento e do acesso

aos dados, permanecendo ainda com as instancias cen

trais [estadual e federal) a definícáo de prioridades a se

rem seguidas.

Por conseguinte, pode-se verificar contradicóes

entre o objetivo do SIAB e a forma como alguns dos par

ticipantes se posicionaram sobre este. Embora o instru

mento se caracterize pela dinamicidade, na medida em

que fornece dados e informacóes atualizadas, diagnos

ticando a saúde local, possibilitando intervír e direcio

nar recursos, atividadcs e personalizar atendimento, os

proñssionais considerararn-no de difícil interpretacáo,

os agentes comunítános dcsconheciam o adequado pre

enchimento e apresentaram alta rotatividade no servi¡;:o,

refletindo na fidedignidade dos dados e gerando confu

sao, além do baixo envolvimentD da equipe e dificuldade

enl trabalhar conl análise, moniloraInento, leitura e ava

lia¡;:<1o de dados que nem sempre resulta em informa¡;:oes

para realiza¡;:oes de ayoes locais C1J.

A despeito da produy<1o de informayoes em saúde

conlO iTnportante instrmnento de controle social do SUS,

a preocupay<1o maior da equipe em relayao ao SIAB se

concentrava no preenchimento das fichas no cotidiano

do trabalho e nao na análise das informacóes fornecidas

para a realizacáo da programacáo local. A utilizacáo do

SIAB pelas equipes, visava apenas ao levantamento nu

mérico de algumas condicóes de saúdc/docnca (número

de hipertensos, diabéticos, gestantes)(10J.

Portante, cabe ao enfermeiro, considerado o ges

tor da UBS, coordenar e orientar sua equipe em relacáo

ao levantamento dos dados, ao preenchimento adequado

das fichas e á confírrnacáo do que foi encontrado, para

garantir o repasse de informacóes fidedignas. É impor

tante, ainda, que a atencáo seja focada náo apenas no pre

enchirnento apropriado das ñchas, mas tambérn na ínter

pretacao das informacoes gcradas, buscando identificar

as prioridades e os problemas potenciais em sua área

para intervír e agir em tempo hábil, articulando equipe

e cornunidade nesse processo de capacitacáo e discussáo

dos dados.

Nesse contexto, o enferrneiro deve, em sua prática,

íntervír através da organízacáo do processo de trabalho,

com uma nova estrategia articulada com a equipe de saú

de, a fim de que cada sujeito possa desempenhar seu tra

balho como agente de transformacáof-U,

Adernais, outros participantes respcnderam ina

dequadamente ern relacáo ao manuseio do sistema. Um

pouco dificultado, nois existe demanda reprimida, nois esta área

apresenta famílias com custa de vida mettior. e é difícil atinqír

metas (S02lMeu trabalho é atuar como enfermero de uma

ESF tentando elencar os programas saúde da mulher, saúde do

tiomem. saúde da crícmca, pré-nutal, cítoíócíco, Hiperdía: coor

denar a equipe e implementar a~fjes de promodio. prevencíio e

reabílítacíio da saúde do índivíduo e da comunídcule (S13).

Percebeu-se que tais resposras náo condízíam ao

qucstíonamento procedido, visto que a demanda repri

mida náo influenciava no planejamento de acóes na Esr

e no processo de tomada de decisáo, pelo contrário, era

possível tracar metas e estrategias de intervencáo a Iim

de captar essa dasse social para a uTlldade, considerando

que o SUSpreconiza a garantia dos princípios de univer

saUdade, integralidade e equidade sem discrimina¡;<1o de

dasse, ra¡;a e coro N<1o obstante, o segundo relato mos

trou-se incoerente por apresentar atribui¡;:oes do enfer

meiro na unidade e nao em rela¡;ao ao sistema, nao sen

do, portanto foco da investiga¡;<1o deste estudo. Embora

os programas estejam intrinsecamente relacionados ao

sistema, cada um possui finalidades específicas.

É imprescindível manter a alimenta¡;<1o e quali

dade dos dados continuamente, bem como gerenciá-Ios
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para que estes reflítam de forma fidedigna a realidade

local. Quanto mais e melhores inforrnacóes se dispuse

rem, maior conhecimento ter-se-á sobre a populacáo e

poder-se-á pensar alternativas de acáo maís cornpatíveís

com suas necessidades. Nesse sentido, os dados devem

ser alimentados e utilizados pelas equipes de saúde da

familia na perspectiva de planejamento e mudanca, justi

fícando, assim, o prmcípio de descentralizacáo das acóes,

proposto justamente pela possibilidade de se pensar de

acordo corn a necessidade localU2J.

Falhas províndas do SIAB e dífículdades na
utilízacño de fichas e relatóríos

Nesta categoría, a maíoria dos participantes re

feriu que o sistema náo apresentava incorrecóes e tam

pouco dificuldade de acesso, No entanto, alguns desta

caram haver falhas na cperacioualizacáo do sistema e

dífículdades para manusear os instrumentos de coleta e

consohdacáo dos dados. Existem falhas no sentido de que as

tnfonnacóes colhídas por meío das ñcnas que compáem o SfAB

sao engavetadas, nao senda realizado um retatorío geral da situ

a(:aodo municipio (517). Tem algumas tntormacóee que eu ocho

importante e que asfichas nao pedem (504). Encontreí dificulda

de no rnésda admíssóo do meu cargo, pois nao houve nennumo

oríentacáo por parte da coordenacáo, encontro dificuldade para

reunir a equipe mensalmente (510). Algumas vezes fica difÍcil

utilizar algumasfichas devído á falta de trformacáes de agente

de saúde (521). O sistema envoíve uma equipe multidísciplínar,

o que complica quando alguma das partes nao conseque desen

volver seu trabolho (S12). Muítos profíssíonaís nao sabem preen

cher corretamente, em especial os ACSe ísso sobrecarrega ainda

mais o erfermeíro. Seria necessario colocar maís alcuns dados e

capacitar os prcfissionaís para preencnerem e compreenderem

os dados corretamente (S04).

Observo u-se que os participantes identilkaram

que o SIABdeverla ser informatizado, que deverla haver

urna atualiza<;fio nas fichas, e que a equipe deveria ser

treinada e capacitada para atuar de Inaneira adequada.

Nesse contexto, entendeu-se que, para urna conveniente

apHe.;-H;:fio e utiliza<;fio do SIAB, é fundamental a artü:ula

<;ao de fatores técnicos, estruturais, políticos e de recur

sos hmnanos, os quais podenl tanto potencializar quanto

fragilizar esse sistema.

As linüta<;5es em rela<;<1o aalimenta<;<1o e interpre

t.a<;ao dos dados identificam que o SIAB é de difícil conl

preensao pela equipe de saúde da família, gerando dados
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nao confíáveis. Aínda, existern muitas dúvidas em relacáo

á coleta de dados através das fichas e dos relatórios do

SIAB, gerando dificuldade e confusáo no preenchimen

to e manuseío, o que torna o processo de ínformacáo

comprometido e questionável, urna vez que essa etapa é

fundamental para a obtencao de inforrnacóes precisas. O

SIAB, mesmo com as dificuldades apuntadas, é um síste

ma de inforrnacáo que deve ser considerado como base

fundamental de dados na atencáo primária asaúdel-J.

Estudo realizado evídencíou falhas ínerentcs a au

sencia, nas fichas de dados relativos á ocupacño, a impos

sibilidade de registrar doencas como depressáo e Aids,

ern detrimento de outras codífícáveis pelo SIAB, mas de

menor prevalencia ou até inexistente, além de nao haver

mudanca automática da idade dos indivíduos cadastra

dos, acarretando ern contabilizacáo errónea dessa popu

lacáo nos relatóríos de produ<;ao UoJ.

Quanto a falha citada pelo S17, ressalta-se que

apesar de ser um sistema territorialízado. o SIAB ainda

é verncalízado e centralizado, ou seja, o fluxo obedece á

dírecáo do nível local para o nivel central, e a análise dos

dados ainda se faz fundamentalmente no nivel central

Ministério da Saúde, cometendo-se, dest» forma, as mes

mas íncorrecñes de outros sistemas de informacao ern

saúde, cuja análise dos dados se faz principalmente no

nivel central, em que os níveis local e regional permanc

cem como meros repassadores de dados(lO).

As falhas ínerentes ao sistema podem acarretar

resultados falsos para aqueles que desccnhecem tais fa

lhas, distorcendo multas vezes o retrato que ele fornece

da populacáo adscrita, e que apesar de parcial, a ESF tem

percepcáo da importáncia do SIAB na prcgrarnacáo local,

sendo, no entanto, esporádica a sua utilizacáo e o seu en

volvimento com esse ststernal'".

Concernente a dificuldade apontada pelo S12,

salient.a-se que o trabalho da equipe de saúde da famíha

é o elemento chave para a busca permanente da comu

nica<;ao e troca de experiencias e conhecimentos entre

todos os int.egrantes da equipe(4). O t.rabalho em equipe

favorece o alcance dos objetivos e das metas da Estraté

gia Saúde da Família e melhora o fluxo da informa<;ao,

entretanto, para que esse trabalho seja efetivo, algumas

est.ratégias sao utilizadas para facilit.ar a troca de experi

encias entre os diferentes profissionais e, consequente

mente, aprimorar as atua<;5es lmhvlduals e a integra<;ao

em equipe, Inelhorando, assim, o t.rabalho que é planeja

do e executado em conjunto. Tais estratégias envolvem
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a realízacáo de reuníóes administrativas, de equipe, dis

cussáo de casos e fechamento do SI;\B(13).

Para suprir as necessidades apontadas pelos par

ticipantes no tocante ao dcspreparo dos agentes cornu

rntários de saúde, é indispensável o investímento em

capacítacáo e treínamento dos profissionais, estratégia

mais usada para a busca constante do aperfeicoamento

das acócs desenvolvidas nos servicos de saúde, em uma

perspectiva crítica de visualizar; com naturalidade, os

problemas advindos nesta atuacáo, em qualquer sítuacáo

na qual ela ocorra(14).

Assim, para alérn do processo de capacitacáo, urge

a aproxímacáo da educacáo permanente em saúde, uma

das estratégias do Sistema Único de Saúde para qualifícar

a assísténcía asaúde através da formacáo de recursos hu

manos, permitindo participacáo em cursos, serrunários e

oficinasU5J.

Utíltzacáo do SIABpara planejamento do
processo de trabalho na unídade

Acerca do uso do Sistema para planejamento de

acócs no processo de trabalho na unidade, ídcnníícaram

-se os scguintes relatos: OSIAB me [omece dados sobre como

esta a comunídade e a partirdaíposso planejarjunto com a equi

pe as a~:8es que serao desenvolvídas para melhorar a atencao a

saúde da comunídade (S04). O SIAB é composto pelasfichas e

relatórios o que resulta em dados concretos da realidade da ESF;

por meio das tnformacóes obtidas é possível planejar [através do

diagnóstico de saúde da ccmunídade], traí7arestratéatos e defi

nir metas, entúo o SIAB éfundamental para o meu trabalho dia

a dia (S17). Após a consolídacáo mensal, temos o panorama da

realidade da comunídade, portanto, implementamos ap5es como

porexemplo em relacíio a desnutrícáo, aos hipertensos e diabéti

cos, DSTs,exame cnotócico.: (S13).

Através das afirmacñes, constatou-se que o SIAB

proporcíonava aos profissionaís dados da rcalidade lo

cal, para junto corn a equipe e comunidade ser realizada

avaliacáo, a fim de confirmar o achado e assim planejar

a~5es para suprir as necessidades apresentadas, propor

cionando mclhoria na saúde e qualidade de vida da po

pula~ao adscrita, considerando medidas de promo~ao da

saúde e preven~ao de doen~as e agravos.

Frisa-se que o principal objetivo do SIAIJ, na con

cep~ao do SUS, é possibilitar a análise da situa~aode saú

de no nívellocal, considerando a influencia das condi<;::5es

de vida da popula~aono processo saúde doen~a e orien

tar a tomada de declsao(16J.

Para que as acóes de planejamento, organízacáo,

controle e avaliacáo dos servicos de saúde sejam reali

zadas, é necessárío que os municípios organizem as in

formacócs ern saúde produzidas e obtidas por meío de

sistemas de inforrnacáo e as utilizern adequadamentef'F'.

Momentos ou sítuacñes consideradas base para
a tomada de decísáo em relacáo as ínformacñes

provenientes do SIAB

Os participantes relataram os momentos ou situa

cóes encontradas através da interpretacáo das informa

cóes procedentes do SIAB, as quaís permitíram planejar

acóes e tomar decisóes locaís. A menor parte da amostra

atendeu aos requisitos da questáo, os demais reafirma

ram a importáncia do sistema. Tem exemplo de óbitos em

menores de 28 dias por sífilis conqéníta, e através desse dado ad

quirido pelo SfAB, discutimos estratégias adequadas para a con

ducíio correta da doenca em gestantes e para reducáo de casos

na área de abrangéncía, que é muíto vulnerável, contando com

o apoio de toda a equipe para obter melhores resultados (S07).

Quando a porcentagem da cobertura é menor que o esperado

(S20). Por exemplo: quando a taxa de mortalidade infantil está

alta, nós vamos planejar nossas acóes para combater o Índice de

díarreia, estimular o aleitamento materno exclusivo, vacínodio

das criancos, cualificar o pré-natal, etc. (S15). Quantidade de hi

pertensos, diabéticos, mulheres de 25 a 59 anos, casos notificados

de tuberculose e hanseniase, gestantes, cobertura de vocinas e

citológicos etc. Todos esses dados permitem que a equipe desen

volva aí70es para um melhor atendimento (S02).

É notória a importancia do SIAB frente a tomada

de decisño dos profissionais de saúde, De acordo com os

sujeitos, o sistema possibilita a vísibilidade do cuidado

prestado no pré-natal, em imunizacóes, puericultura, do

número de consultas, patologias e íntercorréncias maís

frequentes, exames realizados, dentre outras acóes OH

programas, facilitando a avaliacáo da qualidade e quantí

dade do agir profissionaL Tais informacóes geradas pelo

sistema, quais sejarn positivas ou negativas, influenciam

e favorecem a tomada de decisáo da equipe, permitindo

planejar e intervir de acordo com as necessidades de

cada comunidade de maneira específica.

Em consequéncia, o SIAB cOlnp5e um iInportante

instrumento na tomada de decisao, um facilitador para

seus agentes conhecerem e intervirem na produ~áo e

utihza~áo das informa~5esque dizem respeito náo ape

nas a situa~ao de saúde das pessoas, mas também ao
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meío físico, as questócs socíaís, económicas e culturais

da popula<;ao(14J.Assim, é responsabilidade e atribuicáo

do enfermeiro, enquanto gerente da unidade básica, ga

rantir a atualízacáo contínua dcsse sistema, com elabo

racáo de relatórios de producño, indicadores de saúde

e consolidado das famílias cadastradas para a avalíacáo

dos servicos e o encaminharnento de problemas, anali

sando adequadamente os dados obtidos, prornovendo a

discussáo dos dados com a equipe de saúde da familia

corn o objetivo de alcancar metas propostas pelo plane

jamento e divulgar as informacóes para o Conselho Ges

tor e cornunidade.

Acrescente-se que nao é possíve1 exercer gerencia

em nenhum setor, se nao houver um sistema de apoio a

decisáo que se sustente na informacáo. Poís, toda a infor

macáo deve gerar urna decisáo, que, por sua vez, dese Il

cadera uma a<;aoU8J.

CONSIDERA(:OES FINAIS

Os resultados deste estudo demonstraram que a

maioria dos enfermeíros conhecia a finalídade do siste

ma frente a ESF, bem como descreveram adequadamente

as inforrnacoes registradas pelo mesmo, favorecendo as

sím sua atuacáo na unidade.

Quanto as suas atribuicócs nesse sistema em re

Iacao ao trabalho desenvolvido na ESF, poucos dos par

ticipantes atenderam aos requisitos da questáo, refle

rindo sua aplicabilidade adequada, Alguns afirmaram a

existencia de Ialhas na operacionalizacáo do sistema e

dífículdades que permeavam o seu manuseío, em relacáo

ao insuficiente conhecimento dos Agentes Comunitários

de Saúde (AeS) quanto ao preenchimento adcquado das

fichas e a realizacáo de reunioes mensais com a equipe

para discussáo dos dados. Por fím, os enfermeiros desta

pesquisa reconheceram a importáncia da utilizacáo do

sistema para melhoria de sua assisténcia e da qualidade

de vida da populacáo cadastrada.

Mediante os resultados apresent.ados, concluiu

-se que este estudo mostrou-se contraditório, visto que

os participantes conheciam o SIAB, sua finalidade e im

portancia, entretanto, sua aplicabilidade no processo de

trabalho destes profissionais rest.ringia-se ao preenchi

mento das fichas e dos re1atórios para entrega mensal

da produ<;<1o na Secretaria de Saúde, n<1o corresponden

do, assim, aos objetivos propostos pelo Ministério da

Saúde.
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Portanto, percebeu-se que o SIAB da forma como

se encontra estruturado nao está sendo utilizado de ma

neira coerente, repercutindo negativamente na qualida

de dos scrvicos prestados a cornunídade, o qual, mesmo

com as dificuldades apontadas, é um sistema de informa

<;<10 que deve ser considerado como base fundamental de

dados na atencáo primárra. Cabe ressalt.ar sua importan

cia como instrumento de rcorganízacáo do processo de

trabalho, mesmo que sua uulízacáo pela equipe de saúde

da familia tenha se mostrado incipiente.

Nessa perspectiva, o enferrneiro que atua na ESF

necessita de apoio conceitual e técnico para assumir esse

compromisso corn responsabilídade e afetívidade, deven

do íntervír, em sua práuca, através da inovacáo e organiza

<;<10 do processo de trabalho, buscando, junto as instancias

federais e estaduais, estratégias de capacitacáo que possi

bilitern a comprecnsáo e a utilizacáo correta e efetíva do

SIAB, articulando toda a equipe de saúde e a comunidade,

a fim de que se tornem corresponsávcis pela transforma

<;<10 e avaliacáo da sítuacáo de saúde, preparando-os para

produzir dados precisos e completos, os quais permitem

o planejamento de acordo com as necessidades presentes.

A educacño permanente, bem como a avaliacáo

constante das dificuldades de utilizacáo do SIAB, en

quanto instrumente na programacáo local do trahalho da

equipe de saúde da familia, sáo requisitos fundamentais

para se alcancar os objetivos e as metas propostas pela

ESE Aíínal, semente o acesso aos manuais nao é suficien

te, é preciso investir em capacítacáo, Para tanto, é neces

sária articulacáo e envolvimento das tres esferas admi

nistrativas do SUSpara efetívar e consolidar parcerías na

busca por garantir e promover a educacáo permanente

através da rcalízacáo de oficinas, fóruns, grupos de estu

dos, palestras e atividades íntersetcríais.

Há, também, a necessidade de o Ministério da Saú

de atualizar e ampliar as informacóes contidas nesse sis

tema, adaptando-as ao trabalho das equipes, com vistas

a reformular o Manual do SIAB, por meio da adicáo de

explícacóes mais detalhadas sobre o preenchiment.o das

fichas e a operacionaliza<;<1o do software.
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