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Resumo: 

Este estudo tem por objetivo, analisar o uso do sistema e-SUS AB e seu processo 

de informatização e implementação como fortalecimento da integração ensino-serviço-

comunidade no município de Areal/RJ, a partir da identificação de possíveis problemas 

que se manifestam sob forma de demandas espontâneas ou incentivadas que ocorrem na 

gestão em saúde, e que impactam a coordenação do trabalho individual e coletivo para o 

alcance dos objetivos e princípios do SUS. Para desenvolver o estudo, optou-se por uma 

pesquisa de abordagem qualitativa como estudo exploratório, apoiado em determinados 

acontecimentos que se efetiva em periódicos que subsidiam a pesquisa e estimulem sua 

compreensão. Como resultado, ressalta-se que a informação possui papel relevante nos 

processos de tomada de decisão, sendo necessário proceder com adequada articulação 

para fortalecimento do desenvolvimento de recursos humanos capacitados, de modo que 

os processos de gestão em saúde possam atender essa nova demanda com eficiência e 

eficácia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pensar sobre formação e qualificação dos profissionais em saúde requer 

reflexões sobre as atualizações que se sucederam ao longo dos tempos, principalmente 

sobre o percurso do modelo de práticas fragmentadas que se distanciam de uma 

assistência mais adequada à realidade da sociedade (OLIVEIRA, et al., 2016). 

Nessa perspectiva, entende-se ser necessário introduzir práticas cotidianas no 

cenário profissional de usuários e gestores, aproximando a formação dos profissionais 

de saúde às reais necessidades do sistema que compõem este processo (BATISTA; 

GONÇALVES, 2011). 

Barbosa (2009) ressalta que a gestão em saúde tem por fundamentação a 

identificação de problemas, e as necessidades que se manifestam sob forma de 

demandas, necessariamente precisam estar associadas às possibilidades de resolução. 

Assim, no âmbito prático onde esta pesquisa se desenvolve, percebe-se dificuldades de 

operacionalização no processo de informatização e implementação do sistema e-

SUS AB, na Secretaria Municipal de Saúde de Areal/RJ, em função da falta de 
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qualificação para utilização do sistema, além de outros problemas estruturais das 

Unidades de Saúde da Família e utilização do Prontuário Eletrônico (PEC).  

Nesse sentido, entende-se que o desafio que se propõe nesta pesquisa tem por 

embasamento o seguinte questionamento: como efetivar propostas e ações estratégicas 

que possam contribuir para a transformação e a qualificação das práticas em saúde, a 

partir da utilização dos sistemas de informações e-SUS AB que compõem a 

operacionalização dos serviços em saúde do município de Areal/RJ? 

Acredita-se que a partir do desenvolvimento de ações estratégicas 

planejadamente definidas, qualificação da equipe que compõe a operacionalização do 

serviço e infraestrutura adequada, é possível ofertar serviços fundamentados na 

integralidade, universalidade, equidade, descentralização, privilegiando a 

municipalização das ações e a participação social, embasados na premissa sobre a 

promoção da saúde no referido município.  

Nessa perspectiva, optou-se pelos seguintes objetivos gerais e específicos: 

objetivo geral – analisar o uso do sistema e-SUS AB e seu processo de informatização e 

implementação como fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade no 

município de Areal/RJ, que impactam a coordenação do trabalho individual e coletivo 

para o alcance dos objetivos e princípios do SUS. Ainda, como objetivos específicos: 

compreender a importância dos problemas, desafios e necessidades de saúde para a 

gestão qualificada, estimulando assim, a produção de saberes a partir da valorização da 

experiência e da cultura do sujeito; identificar os possíveis problemas que se 

manifestam e impactam a operacionalização do trabalho individual e coletivo a partir da 

utilização do sistema e-SUS AB no município de Areal/RJ; caracterizar a produção 

científica sobre o uso da informação em saúde para a tomada de decisão. 

Para o desenvolvimento do estudo optou-se pela técnica de abordagem 

qualitativa, em que serão aplicados questionários aos funcionários da Secretaria 

Municipal de Saúde que utilizam o sistema e-SUS AB a fim de compreender as reais 

necessidades e dificuldades enfrentadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Patriota (2009) ressalta que historicamente, a área da saúde pública passou por 

sucessivos movimentos de transformação em função de profundas mudanças que 

ocorreram nas articulações entre Estado e sociedade, caracterizadas por distintas 

respostas sociais às necessidades e aos problemas de saúde. 

No Brasil, de acordo com Pinheiro et al., (2016), uma diversidade considerável 

de sistemas de informações em saúde (SIS) foram instituídos antes mesmo da 

implantação do SUS, cujos objetivos estavam voltados para os governos federal e/ou 

estadual, onde os municípios assumiam apenas o papel de coletores de dados, 

permanecendo alijados do processo de elaboração dos planejamentos. 

De acordo com Pinto et al., (2018), a partir de então e com base nestes 

pressupostos, foram emitidas uma série de recomendações e consequentes consultas 

para desenvolver métodos comuns e instrumentos para inquéritos de saúde.  

Conforme Pinto et al., (2018), cabe ao Ministério da Saúde, os principais 

sistemas de informações, incluindo-se neste contexto, o de atenção básica (SIAB), estes 

para níveis populacionais, enquanto que às unidades de saúde compete, o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que se constitui como principal fonte 

de dados para estabelecimentos públicos e privados.  

Observa-se que o Ministério da Saúde vem cumprindo desde a década de 1990, 

papel importante na disseminação eletrônica dos microdados mensais/ anuais de 

diversos Sistemas Nacionais de Informação por intermédio de seu Portal no 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), embora se tenha conhecimento 

sobre o desafio no âmbito do Ministério da Saúde, principalmente no que se refere sobre 

a implantação no País do prontuário eletrônico dos usuários do SUS, a mais recente 

estratégia nessa direção é a consolidação do e-SUS no contexto da atenção básica.  

Patriota (2009, p.8) ressalta que nos últimos anos, a informação tem assumido 

função relevante no cotidiano da atividade humana, reconhecimento que contribui 

significativamente para a tomada de decisão, assim como para consolidar o pleno 
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exercício da cidadania, devidamente fortalecida pelo acesso democrático às 

informações. 

Para Oliveira et al., (2016), na área da saúde, os sistemas de informação 

possibilitam o aprimoramento das ações desenvolvidas e auxilia a gestão em processos 

decisórios para o alcance de metas e objetivos, cuja finalidade, segundo Patriota (2009, 

p.39), consiste “na seleção de dados pertinentes e na transformação destes em 

informações para aqueles que planejam, financiam, proveem e avaliam os serviços de 

saúde”, uma vez que possibilitam a organização da “produção de informações de modo 

compatível com as distintas necessidades dos diferentes níveis de gestão e gerência do 

sistema de saúde”. 

Entretanto, de modo que se possa alcançar este propósito, necessariamente há 

que se ter consciência de que tanto a informação como a utilização da informática em 

saúde seja concebida como macro função estratégica de gestão do SUS, pois somente 

assim será possível “romper a visão meramente instrumental deste campo, o que é 

essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no país” (BRASIL, 

2004, p.15). 

Nessa perspectiva, de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), 

através do Departamento de Atenção Básica – DAB, assumiu o compromisso de 

reestruturação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), cuja finalidade é 

contribuir para a melhoria da qualidade da informação em saúde, de modo que seja 

possível otimizar o uso dessas informações, tanto pelos gestores como os demais 

profissionais de saúde e usuários, integrando, portanto, os diversos sistemas de 

informação existentes na Atenção Básica (AB) que compõem as Redes de Atenção à 

Saúde – RAS, temática que será abordada na sequência. 

 

2.2 e-SUS/AB PEC (e-Sistema Único de Saúde/Atenção Básica Prontuário 

Eletrônico) 

A Política Nacional da Atenção Básica (Pnab), aprovada pela Portaria MS/GM 

nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, procedeu com a revisão das diretrizes e as normas 

para a Atenção Básica (BRASIL, 2014). Assim, com base nessas novas diretrizes, 
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algumas estratégias foram elaboradas pelo Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (DAB/MS). Entre essas se destaca a estratégia e-SUS Atenção 

Básica (e-SUS AB), cuja finalidade tem por fundamentação a reestruturação do Sistema 

de Informação da Atenção Básica, devidamente alinhada com a proposta de 

reestruturação geral dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, uma 

vez que a qualificação da gestão da informação é fundamental para o aumento da 

qualidade do cuidado em saúde à população (BRASIL, 2014).  

Desse modo, por meio dessas ações é consolidada a integração dos diversos 

sistemas de informação existentes na AB, com o objetivo de reduzir a necessidade de 

registrar informações semelhantes em mais de um instrumento (fichas/sistemas), 

aproximando “a informação produzida ao processo de trabalho dos profissionais da AB” 

e, sobretudo, qualificando “o cuidado em saúde e a cultura do uso da informação” 

(BRASIL, 2014, p.6).  

Oliveira et al., (2016, p.214), ressaltam que a cultura do uso da informação em 

saúde efetivada pela implantação do e-SUS AB, contribui significativamente para 

consolidar o avanço na qualificação das ações estratégicas desenvolvidas em saúde. 

Entretanto, “como em todo momento de mudança, há um período inicial mais crítico até 

que os novos fluxos e instrumentos utilizados sejam incorporados na rotina dos 

profissionais das equipes de saúde”, modernizando assim, de acordo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2014, p. 6), a plataforma tecnológica, que por sua vez é “composto 

pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, atendendo a diversos cenários de 

informatização e conectividade”. 

Especificamente no que se refere ao PEC, de acordo com Pilz (2016, p.16), “é 

destinado a municípios que possuem Unidades Básicas de Saúde informatizadas e com 

algum grau de conectividade”, disponibilizando algumas ferramentas como “prontuário 

eletrônico, prontuário de saúde bucal, ferramentas para cadastro dos indivíduos no 

território, gestão da agenda dos profissionais, acolhimento à demanda espontânea, 

atendimento individual e registro de atividades coletivas”. 

Nesse sentido, Silva (2012, p.9) reconhece a importância da informação e da 

informática como importante apoio à gestão do trabalho em saúde, que por sua vez, 
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deve estar diretamente vinculada à “capacidade de acelerar o processo de identificação 

de problemas individuais e coletivos, potencializando a resolubilidade das 

necessidades/situações que venham surgir-nos diversos cenários”. Entretanto, ressalta 

ainda que a implantação de um sistema de informação não significa solução, ou seja, 

antes de tudo, é necessário “preparar os trabalhadores da saúde desenvolvendo a atitude 

e a aptidão necessárias para a melhor operação do sistema, para um adequado 

processamento e posterior análise resultados obtidos”, pois fica evidente que “o sistema 

de informação é um meio e não um fim na busca pela eficácia e pela eficiência”, e que 

se efetiva através de adequada „capacitação continuada em saúde‟. 

 

3 MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Este capítulo aborda os métodos que foram desenvolvidos para atingir os 

objetivos propostos deste estudo, e apresenta o desenho sucinto sobre os procedimentos 

de coleta de dados, e consequentemente a análise dos mesmos, de modo que realizados 

na sequência, contribuiu para uma discussão qualificada. 

 

3.1 PROCESSO INVESTIGATIVO 

Para o delineamento da pesquisa, no que refere à abordagem, optou-se por 

desenvolver um estudo qualitativo, pois segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa 

de abordagem qualitativa fundamenta-se na busca do que é comum, priorizando como 

fonte direta para a coleta dos dados o ambiente natural, onde o pesquisador deve ir a 

campo para proceder com a análise dos mesmos. 

Quanto aos fins, o estudo se enquadra como pesquisa exploratória, pois de 

acordo com Gil (2006), a pesquisa exploratória tem por finalidade estudar determinados 

acontecimentos que se efetiva através de levantamento bibliográfico em periódicos que 

subsidiam a pesquisa, apoiando-se em análises de exemplos que estimulem sua 

compreensão. Já no que se refere aos meios, destaca-se que este estudo é considerado 

como uma pesquisa-ação, que de acordo com Thiollent (1985), configura-se como 

pesquisa associada à resolução de problemas coletivos, envolvendo tanto pesquisador 

como participantes de modo colaborativo. 
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Desse modo, ressalta-se a importância de seguir as fases do ciclo básico da 

investigação-ação proposto para embasar esta pesquisa, pois se tem conhecimento de 

que ao apresentar uma proposta de melhoria de um processo, acredita-se que a mesma 

deve estar ancorada em adequado planejamento, monitoramento e a avaliação de sua 

eficácia. 

O local da pesquisa, assim como a coleta de dados, foi realizado na Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Areal/RJ, por meio de entrevistas que foram 

aplicadas às equipes que utilizam o Sistema e-SUS, em consonância com a análise de 

documentos do Ministério da Saúde, entre outras publicações bibliográficas 

relacionadas com o processo de implementação do referido sistema, cujo foco esteve 

voltado para as dificuldades que os usuários encontram para operacionalização do 

mesmo. 

 

4 APRESENTAÇÃO DO CASO EM ESTUDO: DIAGNÓSTICO 

Foi elaborado e aplicado um questionário com 15 questões fechadas e 01 aberta 

(Apêndice A) com uma amostra não probabilística com 30 entrevistados, de modo que 

fosse possível compreender as dificuldades de operacionalização do sistema e-SUS AB. 

As questões foram de caráter subjetivo com perguntas referentes à utilização do sistema 

supracitado. Ressalta-se ainda que ao abordar o colaborador participante, foram 

apresentadas as devidas explicações e orientações sobre os motivos, importância e 

objetivos do referido estudo, a fim de despertar o interesse do participante.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na sequência, apresenta-se a análise/interpretação dos resultados obtidos sobre o 

perfil dos colaboradores participantes desta pesquisa, cujas representações encontram-se 

no apêndice „A‟ deste trabalho, assim descritas: Sexo dos respondentes; faixa etária; 

escolaridade e vínculo empregatício, entre outras abordagens que se encontram 

elencadas na sequência.  

 

 



 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

8 

 

4.1.1 Perfil dos respondentes 

Através da pesquisa aplicada com os participantes, percebe-se que 96,7% dos 

colaboradores são do sexo feminino, enquanto que apenas 3,3% do sexo masculino. No 

que se refere à faixa etária, há predomínio de respondentes que se encontram entre as 

idades correspondentes a 31 e 40 anos, com 80% de representatividade, seguida da faixa 

acima de 46 anos com 13,3%. 

No que diz respeito à escolaridade dos participantes da pesquisa, há predomínio 

do ensino médio completo, com o percentual de 56,7%, seguido de ensino superior 

completo com 20%. Quanto ao vínculo empregatício, obteve-se percentual 

predominante ao „servidor público efetivo‟ com 83,3%, enquanto que aos contratados, a 

margem percentual estabelecida ficou na faixa de 16,7%. 

Na sequência, apresentam-se as questões específicas do questionamento, como 

referido anteriormente, devidamente analisadas à luz das teorias elencadas para 

efetivação do referido estudo. 

4.1.2 Questões específicas com base no e-SUS (e-Sistema Único de Saúde) 

Na questão que aborda sobre a facilidade para utilização do sistema e-SUS AB 

(Gráfico 1), ficou evidente que a maioria (63,3%) demonstra ter dificuldade para 

utilização do referido sistema, impactando a operacionalidade das atividades e serviços. 

Gráfico 1: Percepção sobre a utilização do sistema: facilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Ressalta-se o que fato apresentado no questionamento anterior, tem relação 

direta com a capacitação para utilização do sistema, questão esta abordada na sequência 
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da coleta de dados (Gráfico 2), onde foi possível observar que 83,3% dos participantes 

confirmaram não sentirem-se devidamente preparados para sua utilização com 

segurança. 

Gráfico 2: Percepção sobre a utilização do sistema: qualificação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Embora se tenha percepção de que o sistema facilita o acesso à informação na 

Atenção básica, ainda assim, acredita-se que os respondentes encontram-se divididos 

quanto a sua eficácia, e isto pode estar relacionado com as dificuldades que encontra 

para sua eficiente operacionalização. 

Nessa perspectiva, especificamente sobres os questionamentos até então 

abordados, concorda-se com Batista e Gonçalves (2011), uma vez que os autores trazem 

importantes contribuições sobre a necessidade de mudanças na formação acadêmica, 

onde esta deve estar alinhada com a resolução de problemas encontrados na assistência 

à saúde, e, ao mesmo tempo, possa consolidar a formação dos profissionais de saúde das 

reais necessidades dos usuários e do sistema. 

Em outro contexto, questionou-se sobre o tempo gasto para digitações de fichas 

e se o usuário participante da pesquisa considera que seja sua obrigação digitar a 

produção, se o mesmo procedeu com a leitura do manual de instruções, e se já havia 

digitado alguma ficha deixando de informar o CNS do usuário/paciente. 

Primeiro, se tem que o tempo gasto para digitação das fichas é razoável para 

60% dos respondentes, enquanto 40% considera ser demasiadamente longo. Na 

sequência, especificamente sobre ser de obrigatoriedade do usuário do sistema a 

0 0 
16,7 

83,3 
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QUALIFICAÇÃO
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digitação da produção no sistema, 53,3% acredita que sim, alternando com 46,7% que 

respondeu não ser sua responsabilidade esta tarefa. Quanto à leitura do manual de 

orientações, verifica-se índice considerável de usuários que sequer procederam com a 

referida leitura, ou seja, 73,3% responderam „não‟, enquanto que 20% leram algumas 

partes do referido conteúdo. 

Sobre a digitação se efetivada sem a devida informação do CNS do usuário, se 

tem que 70% já consolidou tal fato como positivo, enquanto que 30% procedeu 

devidamente com a devida inserção do CNS.  

Com base nestes questionamentos, é relevante considerar as informações 

trazidas por Oliveira et al., (2016), pois os autores ressaltam que a cultura do uso da 

informação em saúde contribui significativamente para consolidar o avanço na 

qualificação das ações estratégicas desenvolvidas em saúde. Desse modo, acredita-se 

que os problemas encontrados para efetivação destas tarefas, com um pouco de esforço, 

boa vontade e, sobretudo, motivação, pode-se gradativamente serem superados e 

alcançar, portanto, a eficiência e eficácia em sua operacionalidade. 

O questionamento seguinte traz abordagens significativas, principalmente sobre 

qual sistema apresenta maior facilidade em sua utilização e maior dificuldade que o 

usuário enfrenta em relação ao sistema (Gráfico 3).  

Gráfico 3: Utilização dos sistemas: SIAB e e-SUS AB 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

De acordo com o posicionamento dos participantes da pesquisa, a maior 

facilidade do antigo SIAB prevalece sobre o e-SUS AB com 60% das respostas, fator 
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que pode-se atribuir em função de o sistema e-SUS AB estar ainda em fase de 

experimentação, e consequente aperfeiçoamento. Fator que é verificado na sequência, 

onde foi encontrado que a „falta de estrutura das unidades‟ também dificultam sua 

operacionalização (60%), assim como a „falta de capacitação‟ (36,7%) também podem 

impactar a evolução adequada dos serviços e tarefas do sistema. 

Em outro momento, abordaram-se situações que se referem à importância do 

funcionamento correto do sistema e-SUS PEC ou versão off-line do CDS, bem como 

sobre capacidade de absorção de tal sistema pelo município (Gráfico 4), onde se tem, 

primeiro, que 60% dos participantes apontaram a preferência por „um sistema de PEC 

mais simples e que apresente menos falhas‟, seguido de 36,7% que optaram pela 

utilização da PEC corretamente, restando, portanto, 3,3%, que por sua vez, preferem 

„continuar apenas com a versão CDS e não abandonar as fichas de papel‟. 

Gráfico 4: Dificuldade para utilização do sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Nessa perspectiva, ressalta-se que Silva (2012) reconhece a importância da 

informação, fundamentada na utilização da informática como importante apoio à gestão 

do trabalho em saúde, visto que este procedimento está devidamente vinculado à 

capacidade de acelerar o processo de identificação de problemas individuais e coletivos, 

potencializando a resolubilidade das necessidades/situações que venham surgir-nos 

diversos cenários. Assim, com base nestes pressupostos, o autor lembra ainda que a 

implantação de um sistema de informação não significa solução, sendo necessário 
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preparar os trabalhadores da saúde desenvolvendo a atitude e a aptidão necessárias para 

a melhor operação do sistema, pois fica evidente que o sistema de informação é um 

meio e não um fim na busca pela eficácia e pela eficiência. 

Por fim, especificamente o que trata a questão aberta do questionário, em que 

procura abordar sugestões para possíveis melhorias do sistema em suas próximas 

atualizações, os participantes foram unânimes em apontar as seguintes questões: acesso 

ao PEC em todos os computadores/notebooks utilizados pelos agentes; capacitação para 

problemas inerentes ao preenchimento e capacitação aos técnicos que inserem dados no 

sistema; unidades abastecidas de equipamentos suficientes para trabalhar, internet na 

unidade e um equipamento para os agentes de saúde, para que no ato da visita eles 

consigam informar os dados sobre as famílias para que as informações não acumulem 

em folhas de papel; disponibilizar recursos suficientes para que todos na unidade de 

saúde possam utilizar de maneira igualitária e eficiente atendendo as necessidades de 

cada profissional. 

5 Plano de ação 

Acredita-se que ao propor um Plano de Ação com base na ferramenta 5W2H, de 

modo que possa contemplar as reais necessidades dos usuários do sistema e-SUS AB, 

parte do princípio de que é necessário propor capacitação planejada do sistema, bem 

como proceder com estruturação adequada das unidades, incluindo-se neste contexto, 

computadores e redes de internet que possam suportar tais aplicativos. 

Desta forma, com base na ferramenta 5W2H, demonstra-se resumidamente os 

procedimentos que farão parte da estruturação do Plano de Ação, de acordo com a 

tabela 1: 

Tabela 1: Proposta de implantação do Plano de ação 

CONJUNTO DE RECURSOS     AÇÕES 

Núcleo da Secretaria Municipal da Saúde  

5 W 

WHAT? O QUE? 

 

Projeto de qualificação dos usuários dos sistemas de informação 

do SUS 

WHO? 

 

QUEM? 

 

Funcionários da Secretaria Municipal da Saúde que utilizam os 

sistemas de informação do SUS 

WHERE? ONDE? Núcleo da Secretaria Municipal de Saúde 

WHEN? QUANDO? Cronograma a definir 

WHY? POR QUÊ? Por entender que a falta de qualificação dos usuários dos sistemas 

de informação da Secretaria Municipal de Saúde do município de 
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Areal/RJ, impactam a operacionalização qualificada dos serviços 

essenciais e, consequentemente, as ações de orientação para adotar 

para uma gestão eficiente 

2H 

HOW?  

 

COMO? 

 

Adoção de medidas preventivas (treinamento) através da 

educação/orientação para efetivação do processo de 

informatização dos sistemas de informação da Secretaria 

Municipal da Saúde 

HOW MUCH QUANTO CUSTA? Não haverá investimento financeiro 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

Com base na tabela elaborada para composição do plano de ação, foi elaborado 

um cronograma de capacitação e sensibilização dos profissionais da AB, devidamente 

planejado para a utilização do e-SUS AB, incluindo-se neste contexto, os profissionais 

da Estratégia de Saúde da família (ESF), entre outros usuários do sistema, como os 

profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), já que os mesmos 

utilizam o e-SUS AB em suas atividades, que foram divididos em turmas, de acordo 

com a categoria profissional e o quantitativo de pessoas.  

Sugere-se, portanto, que tais capacitações estejam sob a responsabilidade de 

operador técnico capacitado, em dia e hora predefinidos, bem como em local de maior 

facilidade ou que apresenta maiores condições para efetivação desta relevante tarefa, ou 

seja, na sede da Secretaria Municipal da Saúde do município de Areal/RJ.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho objetivou analisar o uso do sistema e-SUS AB e seu processo de 

informatização e implementação como fortalecimento da integração ensino-serviço-

comunidade no município de Areal/RJ, que impactam a coordenação do trabalho 

individual e coletivo para o alcance dos objetivos e princípios do SUS.  Embora se 

tenha conhecimento de que a informação possui papel relevante dentro dos processos de 

tomada de decisão, ainda é possível perceber diversas dificuldades no que se refere ao 

acesso e tratamento de dados de forma adequada, assim como a falta de articulação 

existente entre os processos de planejamento e gestão da saúde com os próprios 

sistemas de informação. 

No que se refere ao estudo proposto nesta pesquisa, ressalta-se que os sistemas 

devem disponibilizar informações adequadas, de modo que se possa potencializar a 
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comunicação e, sobretudo, promover a segurança necessária no ambiente organizacional 

da Secretaria Municipal de Saúde do município de Areal/RJ, assim como maximizar a 

redução da dependência de papéis, principalmente quando se tem a possibilidade de 

utilização de um aparato tecnológico capaz de converter para a forma eletrônica as 

informações necessárias para o processo de trabalho, gerando redução de custos para a 

gestão. 

Desse modo, entende-se que por meio da implantação de um sistema de 

informação em saúde, especificamente sobre a utilização dos sistemas e-SUS AB e 

PEC, representa um importante avanço na qualificação e no uso da informação 

registrada durante as ações de saúde desenvolvidas na AB. Entretanto, como acontece 

em todo processo de mudança ou estruturação inovadora, sempre haverá um período 

inicial mais crítico até que os novos fluxos e instrumentos utilizados sejam incorporados 

na rotina dos profissionais das equipes de saúde, sendo, portanto, necessários alguns 

avanços na área de informação e informática, não somente para fortalecer o processo de 

qualificação do sistema de saúde, mas incluir em seu contexto o desenvolvimento de 

recursos humanos capacitados para utilização com eficiência dos processos de gestão 

em saúde de forma a atender a essa nova demanda e na preparação de fontes de 

informação flexíveis, integradas e abrangentes. 

O estudo, portanto, identificou alguns problemas que impactam a disseminação 

da informação de forma adequada, onde o desafio está fundamentado na busca pelo 

aperfeiçoamento de técnicas operacionais que possam beneficiar a tomada de decisão e 

solução de problemas, que por sua vez implica em contar com recursos humanos 

devidamente qualificados, estrutura e definição de processos capazes de possibilitar a 

utilização de sistemas integrados e suporte para operacionalização das atividades 

gerenciais. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário/entrevista aplicada aos colaboradores da Secretaria Municipal da Saúde do município 

de Areal/RJ 

 

Questionário/entrevista aplicada aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Areal/RJ lotados na Atenção Básica. 

 

1-  SEXO 

( ) FEMININO   ( ) MASCULINO 

 

2- FAIXA ETÁRIA 

( ) ENTRE 18 E 30 ANOS   

( ) ENTRE 31 E 45 ANOS   

( ) ACIMA DE 46 ANOS  

 

3- ESCOLARIDADE 

( ) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO       ( ) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

( ) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ( ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

( ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO                ( ) PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETA 

( ) ENSINO MÉDIO COMPLETO                             ( )PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA  

 

4- VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
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( ) SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 

( ) CONTRATATO 

( ) CELETISTA 

5- VOCÊ TEM FACILIDADE PARA ULITIZAR O SITEMA E-SUS AB? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

6- SE SENTE CAPACITADO PARA UTILIZAR O SISTEMA? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

7- ACREDITA QUE O SISTEMA FACILITA O ACESSO A INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO 

BÁSICA? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

8- SEU TEMPO GASTO PARA DIGITAÇÃO DAS FICHAS É CONSIDERADO 

( ) CURTO ( ) RAZOÁVEL   ( ) LONGO 

 

9- CONSIDERA QUE SEJA SUA ATRIBUIÇÃO DIGITAR SUAS FICHAS DO E-SUS? 

( ) SIM  ( ) NÃO   

(  ) A CONTRATAÇÃO DE DIGITADORES É O CERTO 

 

10- JÁ DIGITOU FICHA SEM INFORMAR O CNS DO USUÁRIO? 

( ) SE SIM, POR QUÊ?                               

( ) NÃO 

 

11-  VOCÊ JÁ LEU O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO DO SISTEMA E-SUS AB? 

( ) SIM  ( ) APENAS ALGUMAS PARTES  ( ) NÃO 

 

12-  QUAL DOS SISTEMAS EM SUA OPINIÃO APRESENTA MAIS FACILIDADE EM SUA 

UTILIZAÇÃO? 

( ) SIAB  ( ) E-SUS AB 

 

13-  O QUE CONSIDERA MAIOR PROBLEMA EM RELAÇÃO AO USO DO SISTEMA? 

MARQUE ATÉ DUAS ALTERNATIVAS 

( ) FALTA DE SUPORTE TÉCNICO E  CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES 

( ) FALTA DE ESTRUTURA NAS UNIDADES, COMPUTADORES PARA SUPRIR A DEMANDA E 

ACESSO À INTERNET 
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( ) CONSTANTES ATUALIZAÇÕES EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO  

( ) CARREGAMENTO DO SISTEMA SER LENTO QUE APRESENTAR FALHAS AO ABRIR 

( ) DIFICULDADE EM RECONHECER SENHAS JÁ CADASTRADAS 

 

14- CONSIDERA IMPORTANTE QUE A VERSÃO E-SUS AB PEC FUNCIONE 

CORRETAMENTE NO MUNICÍPIO, COM O PRONTUÁRIO TOTALMENTE ELETRÔNICO OU 

PREFERE CONTINUAR UTILIZANDO A VERSÃO CDS? 

( ) SIM, PREFIRO QUE  O PEC SEJA UTILIZADO CORRETAMENTE 

( ) NÃO, PREFIRO CONTINUAR APENAS COM A VERSÃO CDS E NÃO ABANDONAR AS 

FICHAS DE PAPEL 

( ) PREFERO UM TIPO DE SISTEMA MAIS SIMPLES E COM MENOS PROBLEMAS  DO QUE O 

E-SUS AB 

 

15- ACREDITA QUE O MUNICÍPIO TEM CAPACIDADE DE IMPLANTAR O SUS 

ELETRÔNICO QUE FUNCIONE DE MANEIRA EFICIENTE? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

 

16- DEIXE SUA SUGESTÃO PARA POSSÍVEIS MELHORIAS DO SISTEMA E-SUS AB EM 

SUAS PRÓXIMAS ATUALIZAÇÕES:  


