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Introdução:

A Atenção Básica (AB), do Sistema Único de Saúde (SUS), é responsável por 80% das intervenções de
saúde como um todo, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e eqüidade, em um
contexto de descentralização e controle social da gestão. Os numerosos programas da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) que preconizam a atuação de profissionais de saúde com grande número de ações individuais,
coletivas e burocráticas na promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e a manutenção da saúde envolvendo tempo e atuação de diversas práticas no cuidado do
indivíduo e das famílias (BRASIL, 2016). 

No presente momento estamos passando por uma grande reforma no processo de reestruturação dos sistemas
de informação da atenção básica em nível nacional, neste contexto o Brasil em quase toda sua totalidade vem
realizando o processo de implantação do novo sistema de informação em saúde, a implantação desta nova
plataforma prevê uma mudança no sistema de informação da atenção básica (SISAB) com a estratégia de
operacionalização para o e-SUS AB, substituindo o Sistema da Atenção básica (SIAB) que foi criado em
1998 pelo departamento de Atenção Básica. Considerando estes aspectos de grandes mudanças, é evidente
que num primeiro momento tenhamos dificuldades na articulação com Rede de Atenção à Saúde, vale
ressaltar que o prazo limite para a implantação do e- SUS se deu em maio de 2015 (BRASIL, 2014).

O e-SUS nasce com o fortalecimento das diretrizes de desenvolvimento de sistemas integrados no contexto
do SUS por meio da publicação da portaria nº 2.073 em agosto de 2011, do catálogo de padrões de
interoperabilidade de sistemas de informação em saúde. Em novembro de 2011, foi realizado o diagnóstico
situacional da realidade dos municípios, uma aplicação do questionário de avaliação do programa de
requalificação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), chamava a atenção que uma grande deficiência de
infraestrutura das UBS para se aplicar o processo de informatização. Os principais fatores que
comprometiam o processo de implantação do programa são referentes à conectividade com a internet, o
resultado da pesquisa indicava que 98% das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) tinham algum tipo de
conectividade e em apenas 12% das UBS a conectividade chegava até os consultórios. O diagnóstico
exemplificado foi confirmado no Censo das UBS de 2012, levantando uma grande polêmica, para que
pudéssemos refletir sobre o que estava sendo produzido, então, ocorreu a necessidade de garantir a aquisição
de requisitos de sistema de informação para um cenário ideal para finalmente se concretizar a implantação do
e-SUS. Durante o processo de transição, constatou-se a necessidade de um sistema de coleta de dados
simplificado, orientado por fichas de papel apoiando os municípios no momento de transição do atual SIAB
para o e-SUS, de acordo com o caráter individual de cada município (GAETE, R.A.C., et al. 2014).

O presente estudo tem o intuito de intervir de forma sistemática, instituir rotinas na adequação do uso da
Tecnologia da Informação (TI) e comunicação no setor da saúde, o conhecimento dessa tecnologia por parte
dos gestores, funcionários da saúde e da TI em proporcionar melhor organização dos processos de trabalho,
com dados individualizados, redução no tempo de espera das consultas, avaliação e acompanhamento do
trabalho das equipes, assim como a organização das informações importantes de uma forma simplificada e
unificada, ocasionando menor tempo no preenchimento, mais agilidade em consultas e armazenamento de
informações necessárias para um maior cuidado de qualidade à saúde. A utilização dos sistemas de
informação, como o e-SUS, é uma ferramenta de suma importância que aliada a uma aplicação organizada
dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS) local, tornará a gestão de informações mais organizada e com
maior praticidade. Espera-se que este projeto de intervenção intervenha de forma eficaz no processo
progressivo da informatização e qualificação da assistência prestada pela atenção primária à saúde, buscando
um Sistema Único de Saúde mais eficiente e voltado para a assistência à saúde (BRASIL, 2009).

Objetivos:

Objetivo Geral:



O objetivo é a qualificação dos gestores, profissionais da ESF e da TI no lançamento de dados e na
programação  o e-SUS para assegurar a prestação de assistência por meio dos registros informatizados.

Objetivos específicos:

1- Efetivar a implantação do sistema.

2- Organizar e padronizar o preenchimento da base de dados do e-SUS.

3- Discutir e avaliar o projeto entre profissionais em diversos níveis de hierarquia da equipe local.

 Métodos:

Local:Unidades Básicas de Saúde do Município de Ilhabela.

Público alvo: Gestores do sistema municipal de saúde, pessoal do departamento de tecnologia da informação
TI e profissionais que atuam no atendimento na atenção primária.

Ações:

1- Estão previstas reuniões com gestores e profissionais de saúde e da TI para apresentar os benefícios da
informatização e articulação da rede de atenção em saúde.

2- Realizar diagnóstico da capacidade dos recursos materiais, levantamento da capacidade tecnológica
disponível na SMS e nas UBS, apontando eventuais necessidades de sistemas operacionais físicos e
tecnológicos, avaliar o quantitativo de recursos humanos dos funcionários da TI existentes no município na
implantação do projeto.

3- Treinamento em duas etapas de todos os profissionais de atenção primária à saúde, primeiramente de uma
palestra que terá como conteúdo: noções básicas de computação, sistema operacional do e- SUS, importação
de dados para plataforma do SISAB, manejo de produção de forma integrada e visualização de relatórios em
procedimentos lançados e em análises laboratoriais. Após 3 meses de execução do programa, um
questionamento específico no preenchimento da base de dados observando as dificuldades do sistema e a
adequação do funcionário à informatização, e a possibilidade de se efetuar possíveis correções no
preenchimento dos dados e problemas do sistema operacional.

4- Promover a integração dos sistemas de informação oficiais na Atenção Básica (AB), integração destes
sistemas com os outros sistemas do SUS local.

5- Promover estratégias e ferramentas de apoio a gestão do cuidado, visando à integração das ações das redes
de atenção à saúde.

6- Prover a qualificação continuada de profissionais de TI do município no suporte da informatização, para
que ocorra a constante manutenção e monitoramento dos recursos materiais e freqüentes questionamentos
humanos.

7- Traçar estratégias de implantação contemplando o dimensionamento da quantidade de usuários vinculados
às equipes da AB no cadastro e manutenção da base de dados do sistema.

 

Avaliação/ Monitoramento:

Uma avaliação após 3 meses da efetiva implantação do sistema operacional será executada a fim de traçar
estratégias, definir metas e identificar intervenções que se fizerem necessárias na efetivação do programa,
além de uma discussão pautada na execução do preenchimento de dados e dificuldades na condução sistema
operacional e de informática.

Resultados esperados: 



O presente estudo tem como objetivo beneficiar a assistência e atenção à saúde coletiva, melhorando a gestão
de recursos do SUS local, na organização dos processos de trabalho, com dados individualizados, redução no
tempo de espera das consultas, avaliação e acompanhamento do trabalho das equipes. A implantação de
estratégias que visam ir além das práticas convencionais das informações de saúde da comunidade,
organizando as informações importantes de uma forma simplificada e unificada, ocasionando menor tempo
no preenchimento, mais agilidade em consultas e armazenamento de informações necessárias para um
cuidado de qualidade à saúde. Espera-se que no decorrer do processo de manejo do sistema de informática
como uma nova plataforma de integração, definindo uma estrutura de atuação com um modelo de trabalho
em conjunto com as diversas categorias profissionais, resultando em um cenário multiprofissional e
interdisciplinar, gerando um maior cuidado em saúde e integrando informações para gerenciar, produzir/gerar
e analisar com mais eficiência, eficácia e efetividade.
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