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          PODCAST. Diálogo do cidadão com o profissional de saúde ..................................................... 75
3.8    Informatiza APS....................................................................................................................... 78



8

UNIDADE 4: AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO ............................................................................................. 79

4       ENCERRAMENTO DO CURSO ......................................................................................................... 80
4.1   Avaliação final ............................................................................................................................... 81



9

Apresentação do Curso
PREFÁCIO

O registro de dados sobre a saúde do cidadão é atividade essencial na assistência à saúde. Em paralelo às ro-
tinas da prestação do cuidado, a coleta qualificada de dados tem o potencial de impactar diretamente o ser-
viço prestado, tornando-o mais seguro e efetivo. A qualidade do registro envolve aspectos como a padroni-
zação de dados, a segurança, integridade e confiabilidade da informação. Tais características aliadas à pronta 
acessibilidade do profissional à informação de saúde do cidadão podem otimizar processos de prestação do 
cuidado, dar suporte ao gerenciamento de problemas comunitários, além de adequar a alocação de recursos 
públicos através de políticas cada vez mais ajustadas aos desafios da realidade sanitária brasileira.    

A tecnologia da informação tem construído uma nova relação entre governo e cidadãos, modificando tam-
bém a maneira como utilizamos as informações em nosso cotidiano e até como nos relacionamos social e 
profissionalmente. Tendo em vista esta transformação, o Departamento de Saúde da Família, da Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde lançou o Informatiza APS que faz parte da estratégia 
de Saúde Digital dessa pasta. O Informatiza como eixo estruturante do Previne Brasil visa apoiar a informa-
tização das unidades de atenção primária à saúde (APS) e a qualificação dos dados em saúde em todo país, 
o investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da 
assistência à saúde. 

A capacitação dos profissionais de saúde é um elemento fundamental para o sucesso da ação transformado-
ra da tecnologia em prol da equidade, integralidade, longitudinalidade e universalidade em saúde pública. 
O registro de dados com qualidade, em sistemas de informação alinhados às demandas do cidadão e de 
sua comunidade, permite uma melhor percepção da realidade local e dá suporte ao planejamento de ações 
estratégicas na própria unidade de atenção primária à saúde. Para o cidadão, a tecnologia é elemento essen-
cial para apoiar a coordenação e continuidade do cuidado, em pontos distintos da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) e ao longo da sua vida. Neste sentido, o Informatiza APS busca dar suporte às equipes de APS de todo 
o país com custeio para manutenção da informatização e a qualificação dos dados.

O Sistema de Informação para a Atenção Básica (SISAB) é o sistema de informação vigente para fins de finan-
ciamento, adesão aos programas e estratégias implementadas pela atenção primária à saúde, substituindo 
o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O SISAB faz parte da estratégia e-SUS Atenção Primária 
à Saúde (e-SUS APS) e traz avanços significativos às ações de saúde pública, norteadas pela informação. A 
introdução da estratégia e-SUS APS, em 2013, vem fomentando a reestruturação das informações sobre 
saúde, em nível nacional, trazendo melhorias significativas como a identificação inequívoca do cidadão. 

Atualmente a estratégia de Saúde Digital do Governo Federal, conta com o Programa Conecte SUS, que visa 
integrar as informações de saúde do cidadão em uma grande rede de dados. Dessa forma, os profissionais 
de saúde e gestores terão mais eficiência na assistência e na continuidade do cuidado ao cidadão em qual-
quer tempo e lugar. 
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Assim, você, profissional da APS, faz parte desta história, pois representa o componente mais impor-
tante do sistema de informação, o elemento humano capaz de transformar os mais diversos cenários do 
cuidado em dados, analisar as informações geradas e utilizá-las no aprimoramento do cuidado à saúde 
das pessoas. O seu comprometimento, aliado à capacitação que agora se inicia para coleta qualificada 
e uso dos dados de saúde, trará mudanças positivas na tomada de decisão baseada na informação con-
fiável e útil, fomentando as melhores soluções para enfrentar os grandes desafios da atenção à saúde.

 

                                                                                                                      Dra. Daniela de Carvalho Ribeiro
                                                                                                                             Dra. Larissa Gabrielle Ramos
                                                                                                           Secretaria de Atenção Primária à Saúde

                                                                                                                                                    Dra. Márcia Ito
                                                                            Coordenadora Geral da Gestão da Informação Estratégica 

                                              Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde 
                                                                                                                                           Secretaria Executiva
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MAPA DE ATIVIDADES

Atividade Tempo 
estimadoUnidade - Introdução

Leitura do texto de abertura
Esse texto de abertura traz a mensagem do Secretário de Atenção Primária 
à Saúde para os profissionais de saúde que farão esta capacitação. É muito 

importante que você inicie a capacitação pela sua leitura.

1 15 min

Videoaula 1
Assista e conheça os objetivos da capacitação, sua importância e as 

competências esperadas ao final do curso.
2 15 min

O AVA-Moodle
Leitura do texto e vídeo-orientação sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem.
3 20 min

Lista de abreviaturas e termos
Conheça e explore este recurso de consulta permanente.4 5 min

Qualidade de dados e da informação na APS

Atividade de leitura obrigatória
Relevância da qualidade de dados nos registros de atenção primária à saúde.5 30 min

Videoaula 2
Assista e conheça as melhores práticas de registro em saúde e as oportunida-

des de qualificação da coleta de dados na atenção primária à saúde.
6 20 min

Infográfico
Analise o infográfico sobre qualidade de dados na atenção primária à saúde.

Atividade avaliativa: responda os desafios apresentados.
7 45 min

Orientações para prática
Melhore seu desempenho na prática de registro de dados com exercícios. 

Atividade avaliativa.
8 30 min

Análise do cotidiano
Explore exemplos com os desafios que se apresentam nas rotinas de coleta 

de dados na atenção primária à saúde.
Atividade avaliativa.

9 25 min

Atividade de leitura
Utilize a leitura de textos complementares para aprofundamento do 

conteúdo.
10 30 min
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Sistemas de Informação em Saúde centrados no cidadão

Atividade de leitura obrigatória
A importância dos Sistemas de Informação em Saúde na percepção da reali-

dade dos cenários de saúde na atenção primária à saúde.
11 30 min

Videoaula 3
Assista e conheça mais sobre a importância da cadeia da informação 

sobre saúde para a estratégia e-SUS atenção primária à saúde.
12 10 min

Infográfico
Analise o infográfico sobre o percurso da informação no SISAB.

Atividade avaliativa: responda os desafios apresentados.
13 45 min

Orientações para prática
Melhore seu desempenho na prática da interpretação de indicadores de 

saúde do território.
14 30 min

Atividade de leitura
Utilize a leitura de textos complementares para aprofundamento do conteúdo.

15 30 min

Estratégias para qualificação da coleta de dados 
na atenção primária à saúde

Atividade de leitura obrigatória
Estratégias de qualificação da coleta e registro de dados na atenção primária 

à saúde.
16 30 min

Infográfico
Analise o infográfico sobre a qualificação das informações em registros da 

atenção primária à saúde.
Atividade avaliativa: responda os desafios apresentados.

17 45 min

Videoaula 4
Assista e conheça mais sobre segurança de dados em saúde.18 10 min

Análise do cotidiano
Explore cenários simulados e execute tarefas que irão apoiá-lo nas rotinas 

de registro de dados na atenção primária à saúde.
Atividade avaliativa.

19 30 min

Atividade de leitura
Utilize a leitura de textos complementares para aprofundamento do conteúdo. 

Informatiza APS
20 30 min
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Encerramento

Leitura do texto de encerramento21 15 min

Avaliação final
Avalie o curso. Etapa indispensável para a certificação.22 60 min
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Videoaula

 Apresentação do Curso

Apresentar o curso e motivar o profissional da APS para a coleta qualificada 
de dados em suas rotinasObjetivo

Acesso

Conteúdo do vídeo

Caro colega profissional da atenção primária à saúde, bem-vindo ao Curso de Qualidade de Dados. Esta ação 
do Ministério da Saúde foi preparada para aprimorar as tarefas diárias de registro de dados sobre a saúde 
das pessoas. 

Você já pensou que a maneira como os dados são coletados e registrados por você pode alcançar padrões 
ainda mais elevados de qualidade? Com isso, a prestação de cuidado se tornará mais segura e efetiva. Pense, 
por exemplo, no registro que fazemos em um cartão de vacinas, na caderneta da criança, na visita domiciliar 
ou em um receituário. São tarefas, entre tantas outras da rotina do profissional da APS. Além de registrar as 
ações, os dados também possuem a função de comunicar uma mensagem, em um canal interdependente e 
cooperativo entre os profissionais de saúde. 

Isso acontece porque outros profissionais poderão utilizar as informações registradas por você para tomar 
decisões sobre o melhor cuidado a ser prestado. No momento em que o outro avalia o cenário que se apre-
senta e recorre ao histórico clínico de uma pessoa, o que já está anotado precisa ser confiável, não é mesmo? 
Até você poderá usar uma informação já registrada, por exemplo, ao monitorar um paciente portador de 
uma doença crônica ou durante o acompanhamento de uma gestante. 

É responsabilidade de cada um de nós fazer o registro completo e correto no momento em que a ações de 
saúde acontecem. Agindo desta mesma forma, em pontos distintos da Rede de Atenção à Saúde, contribuí-
mos para formar uma cadeia de dados interligados em paralelo ao percurso do paciente, potencializando a 
continuidade do cuidado com informações de valor. 

Além disto, vale lembrar que direta ou indiretamente através de outros sistemas de registro, os dados cole-
tados na unidade de saúde são direcionados para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, 
o SISAB. Nesta capacitação, queremos que você perceba o impacto da qualidade dos dados que insere, em 
formulários de coleta do seu cotidiano, na utilização destes dados por você mesmo ou por outras pessoas. 

Link para o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=UeTH5jOAmec&feature=youtu.be
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A análise das informações de saúde é de grande valor na gestão da saúde no território, no município e no 
SUS como um todo, apoiando as políticas públicas de saúde e monitorando as ações. Vamos prepará-lo para 
lançar dados com qualidade e mostrar como isso poderá melhorar a prestação do cuidado. Também vamos 
avaliar de forma crítica o mau registro e suas consequências, assim como valorizar o uso ético e qualificado 
dos Sistemas de Informação. 

Pretendemos que ao final do curso você se sinta preparado para registrar bem as informações clínicas que 
coleta, independentemente do estágio em que se encontra a implantação da estratégia e-SUS APS em sua 
unidade. Parte das unidades de saúde no país encontram-se plenamente informatizadas e utilizam a estra-
tégia e-SUS APS, por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e uma outra parte utiliza sistemas de 
prontuário próprio ou de terceiros que enviam dados para o SISAB. As unidades de saúde que são parcial-
mente informatizadas ou não informatizadas utilizam o sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS). Há 
também aquelas unidades que realizam registros mistos, parte em papel e parte em sistemas eletrônicos, 
assim como as que registram dados somente em formulários de papel. 

Não importa como você atua neste momento, os conceitos sobre a qualidade de dados que discutiremos no 
curso serão muito úteis para o preenchimento de qualquer tipo de formulário ou sistema. Além disto, a ges-
tão da saúde no país caminha progressivamente para a incorporação da tecnologia de informação e comu-
nicação em prol da melhoria da qualidade da saúde como um todo. Este curso já é parte deste movimento. 

Sobre o curso e a dinâmica de ensino-aprendizagem, especialistas da área de informática em saúde e profis-
sionais que atuam na APS prepararam um conteúdo ajustado às necessidades locais. O foco da abordagem 
está nos desafios reais da coleta de dados, da sua interpretação crítica e no uso de relatórios de saúde para 
dar suporte ao planejamento estratégico da atenção à saúde, nas várias esferas da gestão do SUS. 

Partindo de problemas e também de experiências positivas, vamos conceituar a qualidade de dados e aplicar 
esses conceitos na solução de problemas simulados que espelham o cotidiano da sua unidade.  

Queremos fortalecer a cultura da coleta de dados em paralelo às ações assistenciais. As melhores práticas 
serão apresentadas para que você, desde já, tenha atitudes cada vez mais positivas frente ao registro clínico. 

Afinal de contas, é fundamental que os dados sobre a saúde de um cidadão sejam confiáveis, completos e 
coerentes, permitindo um julgamento clínico assertivo quando agimos com base em informações. Não é 
mesmo?

Objetivos do curso:

• Preparar os profissionais da atenção primária à saúde para o registro de dados de maneira ade-
quada, como parte da estratégia e-SUS APS.

• Avaliar de forma crítica o registro de dados, nos sistemas e-SUS APS como uma atividade rele-
vante do profissional de saúde no cuidado à saúde do cidadão e da comunidade. 

• Conscientizar os profissionais de saúde do impacto da qualidade de dados, inseridos em formu-
lários de coleta, na utilização da informação para gestão do SUS e para tomada de decisão no 
âmbito das políticas públicas de saúde.
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APRESENTAÇÃO DO AVA

A metodologia escolhida para esta capacitação é a de Ensino a Distância. Ela vai ao encontro da sua autono-
mia e autogerenciamento do tempo, facilitando a adesão ao curso. O percurso formativo terá cerca de 10 
horas de duração. Você escolhe como quer fazer, mas recomendamos que use 30 minutos por dia de seu ho-
rário de trabalho, em quatro semanas consecutivas. Se você nunca usou uma plataforma virtual antes, verá 
que ela é fácil e intuitiva. A Plataforma Moodle é das mais utilizadas em todo mundo para a modalidade de 
ensino a distância. Você pode rever os temas e refazer os exercícios quantas vezes quiser. Apenas a avaliação 
final do curso não poderá ser refeita.

Como usar a plataforma AVA - Moodle
Assista o tutorial do curso: https://youtu.be/goCJjQ40Ctc

O tempo máximo de curso
Você terá um tempo para completar as atividades. A partir do seu primeiro acesso à plataforma, você terá 
até 40 dias para completar todas as atividades. Caso não finalize as atividades nesse período ou fique mais 
de 20 dias corridos sem acessar o conteúdo, você será desligado do curso. Mas não queremos que nada disso 
aconteça. Você receberá lembretes para retornar ao curso ou finalizá-lo sempre que ficar mais do que sete 
dias sem dar andamento às atividades.  

Comentários durante o percurso
Durante todo o tempo do curso, você será acompanhado automaticamente e receberá comentários ao final 
dos exercícios. O objetivo é auxiliá-lo em seu processo de aprendizagem. Pretendemos com isso verificar se 
você compreendeu os elementos mais importantes da qualidade de dados, para que possa aplicar os conhe-
cimentos adquiridos em sua prática, treinando e aprimorando suas habilidades de registrar bem os dados de 
saúde. 

Certificação 
A certificação do cursista será emitida com a sua finalização. Entretanto, está condicionada à realização dos 
exercícios de cada uma das Unidades e da Avaliação Final do Curso. O certificado, emitido pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, contém um QR-code que permite verificar sua autenticidade.  

https://youtu.be/goCJjQ40Ctc
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UNIDADE 1

QUALIDADE DE DADOS NA APS
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Leitura obrigatória

1  A QUALIDADE DOS DADOS E DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade

Nesta unidade, abordaremos conceitos fundamentais para que você entenda a importância da qualidade 
de dados na prestação de cuidados à saúde das pessoas. Iremos demonstrar, com exemplos, que a maneira 
como registramos os dados clínicos pode ser adequada ou inadequada para representar a realidade de um 
cenário do cuidado na atenção primária à saúde (APS). Mas, que é possível melhorar quando assumimos que 
esta tarefa é parte essencial da própria assistência. 

Ao final desta unidade esperamos que você médico, enfermeiro ou odontólogo da APS aprimore o registro 
de dados que realiza no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), sistema de Coleta de Dados Simplificada 
(CDS) e nos sistemas próprios ou terceiros que transferem informações para o SISAB.

1.1 O que é qualidade de dados

A qualidade de dados refere-se a quão exato uma informação é registrada, de forma que ela seja capaz de 
representar o cenário real. É um conceito complexo que apresenta diferentes características que atribuem 
qualidade ao dado. Faz parte desse conceito as expectativas de quem irá utilizá-los. Portanto, depende do 
contexto do uso, da identificação de obstáculos e das oportunidades de reutilização dos dados. No ambiente 
da saúde, pode-se dizer que é a capacidade de uma dada informação atender determinados requisitos espe-
rados para apoiar as decisões mais adequadas, relativas ao cuidado. 

Fica mais fácil quando aplicamos o conceito à prática. Para um profissional da saúde não basta ter acesso aos 
dados de um doente, é preciso que eles sejam confiáveis, completos e que representem a história real e a 
condição de saúde do indivíduo. Só assim os dados são úteis na tomada de decisão clínica. Quando registra-
mos dados sobre o cidadão que é assistido em uma unidade de saúde, estamos representando a sua realida-
de em termos, textos e códigos, que podem ser interpretados por sistemas informatizados. Veja a Figura 1:
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Figura 1 - Um dado registrado em um formulário clínico é a representação de um elemento da realidade 
do paciente

1.2 Dimensões da qualidade de dados

O dado clínico é o registro de toda e qualquer informação sobre a saúde de uma pessoa. Desta forma, pode-
-se dizer que um conjunto de dados bem coletados provê um resumo do que é conhecido acerca da saúde, 
doença, história ou condições de vida de um cidadão, comunidade ou até de uma população inteira. 

Denominamos “dado” ao valor, ocorrência ou estado que desejamos registrar, um evento representado no 
tempo e no espaço. Por exemplo, o valor que uma balança informa ao pesar uma criança durante o atendi-
mento. Isoladamente ele não faz sentido, mas é essencial em muitos contextos.

Já a “informação” é o resultado do processamento dos dados. Quando são classificados, resumidos com 
técnicas estatísticas, comparados, serão mais facilmente interpretados, tornando-se úteis para o raciocínio 
clínico e para gestão do cuidado. Por exemplo: a classificação do peso de uma criança encontra-se no percen-
til 5 para seu sexo e idade ou quando se avalia que, em determinado território, a ocorrência de desnutrição 
em crianças é 9%. O profissional de saúde interpreta dados e informações em praticamente todas as suas 
atividades. Desta forma, fica claro que dados de qualidade otimizam os processos de prestação do cuidado, 
já em sua origem. Os dados sobre saúde também possuem utilidade secundária, de grande importância para 
gestão e políticas públicas. 

Mas, o que um dado clínico precisa ter para ser considerado de qualidade? Ele deve possuir algumas carac-
terísticas básicas, também chamadas de dimensões, cujas principais estão sumarizadas no Quadro 1: 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Característica  O que é  Exemplo de ausência de qualidade

Fonte: Adaptado de Stron, Lee e Wang (1996), com exemplos dos autores do curso.

Quadro 1 – Dimensões da qualidade de um dado clínico

Credibilidade

Completude

Cobertura

Relevância

Representação

Acessibilidade

Segurança

O quanto o dado é coerente ou 
representa a realidade

O quanto os dados são registra-
dos, em relação ao que se planeja 
obter

O quanto os dados são represen-
tativos do conjunto que deveria 
descrever

O quanto o dado é útil para o seu 
propósito

O quanto o dado pode ser inter-
pretado com certa linguagem e 
sentido, adequados à sua compre-
ensão

O quanto o dado está disponível 
ou é recuperável com facilidade, 
quando precisamos dele

O quanto o dado está protegido 
do acesso indevido

Os dados de nascimento de uma criança, tais como 
o peso, a hora de nascimento, o escore de Apgar, 
são informados pelos responsáveis sem a fonte 
original do registro

Determinados campos de preenchimento de um 
formulário ficam em branco ou com preenchimen-
to incompleto

Os dados são coletados apenas de pessoas que 
procuram a unidade de saúde de forma espontâ-
nea, sem incluir a busca ativa de casos de interesse

O dado sexo da criança e o seu peso são essenciais 
para classificar o seu estado nutricional, enquanto 
a cor de seu cabelo não possui relevância clínica 
nesse contexto

Um formulário de referência / contrarreferência é 
preenchido com um texto repleto de siglas e não 
utiliza terminologias como a CID para informar um 
problema ou diagnóstico do paciente. Isso gera dú-
vidas na interpretação, quando for lido por outros 
profissionais de saúde

O cartão de vacina do cidadão foi perdido e não se 
sabe seu histórico de imunização consultando os 
registros locais

Pessoas não autorizadas conseguem obter infor-
mações sobre a saúde de um cidadão, porque 
os formulários clínicos estão disponíveis sobre a 
mesa de um consultório vazio
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Você sabia?

A disponibilidade para uma escuta atenta é capaz de influenciar na qualidade de dados que registra-
mos. O encontro clínico entre o cidadão que procura a unidade de saúde e o profissional de saúde des-
perta sentimentos e emoções, configurando uma relação humana essencial. Ela não é, contudo, uma 
interação humana banal, mas é cercada de uma considerável carga de angústia, incertezas, inseguran-
ça, confiança e desconfiança, determinando, assim, uma relação de trocas entre o ser doente e aquele 
que lhe oferece ajuda (Adaptado de PORTO; GONZALEZ; OLIVEIRA, 2004, p. 23). 

1.3 Problemas mais comuns de qualidade de dados sobre saúde

A ausência de certas caraterísticas de um dado pode trazer incerteza sobre o que ele realmente significa 
quando foi coletado para representar uma realidade clínica de interesse. É grande o número de fatores que 
podem afetar a qualidade dos dados em sistemas de informação em saúde, veja alguns na Figura 2:

Fonte: Adaptado de Almeida (2009).

Figura 2 – Desafios da qualidade de dados em saúde
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A falta de cobertura na coleta de dados, seguida da ausência ou incompletude das informações, resultantes 
de campos de preenchimento deixados vazios, lideram os problemas de qualidade de dados. Além destes, 
são fontes de falhas nos registros de saúde:

●  erros na digitação de dados coletados em formulários de papel e posteriormente repassados para os sis-
temas eletrônicos. É ainda mais frequente quando realizada por profissionais que não tiveram contato direto 
com o cenário clínico que foi representado no formulário;
●  o uso de siglas e termos regionais que não possuem um significado universal. O desconhecimento ou mau 
uso das terminologias clínicas como a CID 10 e a Classificação CIAP2;
●  a prática do arredondamento ou simplificação dos dados. Um mau hábito relativamente frequente ocorre 
com o arredondamento do registro da temperatura, da pressão arterial, data-hora de eventos de saúde, por 
exemplo;
●  a inobservância da identificação correta e inequívoca do cidadão ou o registro de dados em prontuário de 
outro paciente, por engano.

Evitar que falhas aconteçam é possível e faz parte das boas práticas no registro das informações. Há mecanis-
mos automatizados nos sistemas de informação que verificam a consistência do dado, impedindo o registro 
incorreto, na hora da inserção. Por exemplo, nos campos de um formulário em que o Motivo da Consulta 
demanda um código da classificação CIAP2, aquele que melhor representa a realidade do paciente será esco-
lhido. Esse código possui um significado universal, sem abreviaturas, siglas ou termos regionais que possam 
dificultar a interpretação da informação. Veja na Figura a seguir, a escolha do motivo da consulta feita através 
da codificação CIAP2, F01 - Dor no olho.

Figura 3 – Formulário eletrônico do e-SUS AB - Prontuário Eletrônico do Cidadão

Fonte: Brasil (2020).
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É importante ressaltar que dados críticos merecem dupla checagem, pois há falhas que podem ocasionar 
risco iminente à vida das pessoas. Isso acontece, por exemplo, quando registramos resultados de exames 
anormais, CID 10, CIAP2, reações alérgicas ou anafiláticas, dosagem, diluição e posologia de medicamentos, 
entre outros.

PARA REFLETIR

1.4 Síntese do conteúdo       

Nesta unidade, apresentamos argumentos que justificam porque a qualidade dos dados registrados, de for-
ma paralela a ações do cuidado, é tão importante para o profissional de saúde tomar decisões. Conceituamos 
o que é qualidade de dados e exemplificamos como ela repercute na confiabilidade das informações. As prin-
cipais falhas de registro e como contorná-las foram apresentadas, para que você pratique a coleta qualificada 
em suas rotinas na unidade de saúde.

ALMEIDA, Márcia Valéria de Souza. Avaliação da Qualidade dos Dados dos Sistemas de Informação do Câncer do Colo 
do Útero do Município de Vitória, Espírito Santo. 2009. 101 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Centro de 
Ciências da Saúde, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-SUS Atenção Básica: Manual do Sistema com 
Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 3.2. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

PORTO, Celmo Celeno; GONZALEZ R. F.; OLIVEIRA, A. M. Relação médico-paciente. In: PORTO, Celmo Celeno. Semiolo-
gia médica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

SHORTLIFFE, Edward Hance; BARNETT, G. Octo Biomedical Data: their acquisition, storage, and use. In: SHORTLIFFE, E. 
H.; CIMINO, J. J. (Editors). Biomedical Informatics. New York: Springer, 2006. p. 46-79.

STRONG, Daiane M.; LEE, Yang W.; WANG, Richard. Data quality in context. Communications of the ACM, v. 40, n. 5, p. 
103-110, maio 1997.

Frente aos mecanismos de qualificação de dados, a atitude do profissional deve ser de valorização do 
bom registro e não de ausência de preenchimento. Coletar bem os dados exige atitudes positivas diá-
rias e aprendizagem contínua. Incorporar a tarefa de registrar dados clínicos em paralelo à prestação 
de cuidados, verificar as dimensões da qualidade que se aplicam ao contexto dos dados inseridos em 
formulários e corrigir eventuais problemas, são práticas que valorizam a assistência à saúde.

REFERÊNCIAS
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Videoaula

1.5 Oportunidades para coleta qualificada de dados

Objetivo
Apresentar metodologias para aprimorar a coleta de dados em 5 tópicos: a 
escuta atenta, o registro oportuno, tipos de dados (variáveis) solicitados em 
um formulário de coleta, preenchimento completo e críticas em dados.

Acesso

Conteúdo do vídeo

O valor de um sistema de informação é determinado pela qualidade dos dados que ele recebe e pela utilida-
de das informações que contém e compartilha. Portanto, é você profissional de saúde, a chave do sucesso 
do enorme e valioso conjunto de dados da APS. Nenhum recurso tecnológico irá substituir o seu papel no 
registro de dados, pois só você é capaz de resumir a complexidade de um encontro clínico em um conjunto 
de informações registradas nos formulários. Este vídeo tem o propósito de apresentar as melhores práticas 
para aprimorar seu desempenho nesta tarefa.

Vamos começar por entender o ciclo de vida da informação no SISAB. O ponto de partida é a coleta do dado 
na unidade de saúde. Ao ser inserido no formulário clínico, o dado inicia seu trajeto na cadeia de comuni-
cação entre sistemas de informação. Além de ser útil na prestação de cuidados, ele atravessará canais que 
passam pelos municípios, regionais, estados, até chegar ao Ministério da Saúde. Isso se faz com recursos 
tecnológicos e com a participação ativa das pessoas que estão conectadas nesta rede cooperativa de dados.

Ao se identificar os pontos fortes e as limitações da coleta de dados em sua origem, ou seja, no momento da 
prestação de cuidados, estaremos atuando no ponto mais relevante e vulnerável desta cadeia de comuni-
cação. Isto acontece porque os dados inseridos nos formulários espelham a realidade que o profissional de 
saúde da APS capta e canaliza pelo sistema. São as cenas do cotidiano da unidade de saúde, representadas 
em dados, a matéria-prima de todo este sistema de informação.

São várias as oportunidades de aprimorar a performance nesta tarefa. Cinco pontos merecem destaque no 
preenchimento de formulários da atenção primária à saúde: 

•  a escuta atenta do paciente pelo profissional de saúde;
•  o registro oportuno em paralelo à prestação de cuidados, sempre que possível; 
•  a maneira correta de coletar os diferentes tipos de dados solicitados nos formulários; 
•  o preenchimento completo; 
•  a checagem final do formulário com os devidos ajustes, quando se faz necessário.

https://youtu.be/pwJWdRHEe0Y

https://youtu.be/pwJWdRHEe0Y
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Passaremos agora por cada um deles:

1 - A ARTE DA ESCUTA ATENTA É A CHAVE 
DA PERCEPÇÃO DO CENÁRIO

Um encontro clínico é todo aquele que acontece entre um profissional de saúde e um paciente para fins de 
prestação de cuidados. Reúne situações como uma consulta, a realização de um exame, intervenções como 
a vacinação, a visita domiciliar, entre outras. 

O desenvolvimento de competências profissionais específicas para o uso adequado da informação é ele-
mento fundamental de um encontro clínico efetivo. Destaca-se aqui a habilidade de comunicação. Para uma 
atuação centrada na pessoa, alia-se a habilidade de escutar o outro ao conhecimento, à capacidade técnica 
e ao raciocínio clínico, baseados em valores científicos e humanísticos. 

No entanto, a habilidade de interpretar e registrar adequadamente as informações demanda mais do que 
um ouvido atento e interessado. Ela exige um engajamento do profissional, aliada ao conhecimento técnico 
e treinamento. 

2 - O REGISTRO OPORTUNO

A oportunidade de registro refere-se à velocidade de obtenção e preenchimento do campo destinado ao 
dado. Isso implica no quanto ele estará disponível para uma determinada ação e a bom tempo para os toma-
dores de decisão. 

Fazer o registro de dados prontamente, em paralelo à prestação do cuidado, tem inúmeras vantagens. Uma 
delas é mitigar as falhas de memória de quem faz a anotação no formulário. O dado terá maior chance de 
refletir a realidade e, portanto, será mais confiável para seus múltiplos propósitos de uso.

Vale a pena lembrar que o registro em prontuário é um ato obrigatório e inerente à atividade do profissional 
de saúde. O prontuário do paciente possui caráter legal, sigiloso e científico. É utilizado para comunicação en-
tre membros da equipe multiprofissional e para apoiar a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 
Preencha-o com o mesmo envolvimento profissional com que avalia a pessoa sob seus cuidados.

A outra vantagem do registro oportuno é a sinalização precoce de eventos anormais na coletividade. A noti-
ficação de agravos é um processo fundamental na identificação de casos-índices, alertas de epidemias e no 
monitoramento das ações de controle em sistema de vigilância epidemiológica.
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3- TIPOS DE DADOS E SEU PREENCHIMENTO 
CORRETO

4- O PREENCHIMENTO COMPLETO

A completude é uma das principais caraterísticas da qualidade de dados. Se um campo de preenchimento 
ficou em branco, consequências negativas podem surgir. Por exemplo, a ausência do preenchimento sobre 
uso de “Medicamentos Ativos” quando a pessoa de fato usa medicamentos. A informação será interpretada 
como “esse indivíduo não usa medicamentos”. 
Por outro lado, o preenchimento completo proporciona maior chance de que a complexidade de um quadro 
clínico seja bem representada no formulário. Lembre-se de que a história clínica identificada pertence ao 
cidadão, que tem o direito de ter dados bens registrados, assim como uma assistência à saúde de qualidade. 

Repare que os campos de preenchimento em um formulário possuem várias formas de apresentação: há 
espaços para textos livres, há campos estruturados de preenchimento onde você escolhe uma ou múltiplas 
opções, além de marcações especiais como datas, números contendo a unidade de medida já fixada, entre 
outros. 

Os sistemas de registro clínico, como o prontuário eletrônico, levam em consideração a grande diversidade 
de tipos de dados que a prestação de cuidado é capaz de gerar. Para reduzir a chance de erros, os sistemas 
possuem recursos que facilitam o preenchimento. 

Mas preste atenção, pois o preenchimento dos espaços de registro deve levar em consideração o tipo de 
dado:

• se for um dado numérico, evite arredondamentos e preste atenção na unidade de medida solicitada; 
• se for um dado estruturado, escolha a melhor opção de resposta e tente não deixar entradas de dados 

em branco, mesmo que não sejam de preenchimento obrigatório; 
• se for um campo para escrita livre, não use abreviaturas e termos regionais, pois eles podem ser um im-

pedimento à comunicação efetiva com outros profissionais de saúde; 
• no caso de um campo estruturado com apoio de terminologias como a CID 10 ou a Classificação CIAP2, 

redobre sua atenção. Esta é a melhor oportunidade de registrar um problema ou diagnóstico de forma 
que possam ser compreendidos por qualquer outro profissional da área ou por outros sistemas de infor-
mação. Isso faz com que o dado possa fluir de maneira rápida e confiável na rede da APS.  
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5- ANÁLISE CRÍTICA DE DADOS

A crítica sobre os dados em um formulário é uma estratégia para ampliar a qualidade de seu preenchimento. 
Ela pode ser realizada automaticamente, em sistemas de informação preparados para evitar falhas de pre-
enchimento. Você já reparou que determinados campos só podem ser preenchidos de uma maneira ou são 
obrigatórios? Isso acontece porque aquele dado é tão importante que ninguém deve se esquecer dele. Ou-
tras vezes, uma entrada de dados só aceita valores numéricos e já deixam claro qual é a unidade de medida 
para registrá-lo.

Mas, se você ainda não usa um sistema de informação assim, a crítica pode ser feita por você mesmo, profis-
sional de saúde. Nesse caso, é o raciocínio sobre a informação de interesse que importa. Para isso, é preciso 
permanecer atento durante todo o preenchimento para inserir exatamente o dado que o formulário especi-
fica. Por exemplo, a glicemia capilar em mg/dL, a pressão arterial em mmHg, a data da última menstruação 
no formato dia / mês / ano.

Agora considere-se preparado para aprimorar seus registros clínicos e inclua as boas práticas de coleta de 
dados em suas rotinas!
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Infográfico

Infográfico 1 – Etapas da coleta qualificada de dados e seus benefícios para o cidadão

1.6 Qualidade de dados clínicos na APS e suas repercussões na atenção à saúde do cidadão
Você terá cerca de 45 minutos para realizar esta atividade.

Orientações:

1. O objetivo desta figura é mostrar o fluxo positivo da qualidade de dados, registrados na APS, nas decisões 
clínicas e no gerenciamento da saúde, trazendo benefícios diretos e indiretos para os cidadãos. 

2. Caso a sua unidade de saúde ainda não use plenamente um sistema de informação com formulários ele-
trônicos, você conseguirá também realizar esta tarefa.

3. Analise o percurso do dado clínico seguindo os números dentro da figura. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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1. Os profissionais de saúde prestam assistência ao cidadão atuando nos mais diversos cenários: acolhi-
mento, consulta clínica, atendimento de enfermagem, consulta odontológica, vacinação, visita domiciliar, 
atendimento emergencial, entre outros. 

2. Cada um destes encontros clínicos envolve um processo de comunicação entre o profissional e o cidadão, 
que se acompanha do registro dos dados mais importantes sobre estado de saúde e da prestação de 
cuidados. O reuso de dados coletados por outros profissionais, quando confiáveis e acessíveis, também 
facilita o preenchimento dos dados presentes e a percepção da realidade do paciente em avaliação.

3. Quando os dados da prestação do cuidado são inseridos nos formulários, com a metodologia adequada, 
com o comprometimento dos trabalhadores da saúde e apoiado pelos gestores, eles atingem os requisi-
tos de qualidade necessários. Inúmeras são as informações úteis geradas sobre a comunidade e sobre o 
cidadão. 

4. Informações confiáveis e acessíveis geram decisões clínicas mais acertadas e ações de saúde também 
mais efetivas, resultando em um retorno positivo para a prestação de cuidados.

5. A base de dados nacional do SISAB se fortalece quando recebe dados confiáveis e completos. Isso via-
biliza análises mais complexas sobre custo-efetividade em saúde, retrata os desafios ainda por vencer e 
traz subsídios para políticas públicas coerentes com um panorama informacional confiável da realidade 
sanitária brasileira. 

Desafio 1 - O retorno positivo para o cidadão do registro qualificado que você faz nos formulários de coleta 
de dados são diretos e indiretos. São muitas as oportunidades de aprimoramento e de mudanças de atitude 
em relação às tarefas cotidianas de lançar dados. Assinale, na lista a seguir, os pontos de aprimoramento 
possíveis que você identifica em seu cenário de práticas:

Valorização das tarefas cotidianas de coleta e do registro qualificado de dados, em paralelo às rotinas 
assistenciais.
Comunicação cada vez mais eficaz entre o paciente e o profissional de saúde, durante um encontro 
clínico.
Preenchimento completo dos formulários de coleta de dados, sem deixar campos em branco.
Apoio institucional para tarefa de registro de dados e incentivo governamental para o registro qua-
lificado.
Dupla checagem dos registros de dados críticos, alertas e eventos que possam impactar diretamente 
a tomada de decisão por outro profissional que acessar os mesmos dados no futuro.
Aprimoramento das minhas habilidades para o uso correto das terminologias clínicas como a CID-10 
e a Classificação CIAP2.

 

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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Desafio 2 - Problemas durante a introdução de dados em formulários clínicos são mais frequentes do que se 
imagina. Também é pouco percebido como as falhas nesta etapa se propagam na rede de comunicação de 
dados, quando um profissional de saúde o registra em um formulário. 

A partir da análise do infográfico, assinale verdadeiro ou falso, a respeito das falhas de registro no e-SUS APS 
ou em sistemas locais que informam ao SISAB:

Erros na digitação do dado pelo profissional de saúde são impossíveis de serem evitados e os sis-
temas de informação são os responsáveis por empregar mecanismos automáticos para corrigi-los.

A falsificação de um registro acontece quando o profissional preenche sempre da mesma maneira 
determinados campos do formulário, sem se preocupar que as pessoas são únicas. Por exemplo, 
quando um campo destinado a informar ALERGIA é sempre preenchido como AUSENTE.

Postergar o preenchimento de dados a respeito das tarefas realizadas durante todo expediente 
para o final do horário de trabalho, de forma assíncrona à prestação do cuidado, é fonte de falhas 
de registro, pois aumenta o risco de dados incompletos e até incorretos.

Os dados de saúde de um cidadão nos sistemas de informação o acompanha por toda vida. Desta 
forma, o registro qualificado de dados sobre saúde deve ser realizado com a identificação inequí-
voca do cidadão e de maneira que qualquer profissional de saúde que faça acesso a esses dados 
possa compreendê-los e utilizá-los no futuro. 

(    )

(    )

(    )

(    )
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Orientações para prática

1.7 Caso clínico

Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade.

Orientações:

1. O objetivo desta atividade é exercitar o preenchimento dos formulários clínicos da APS, utilizando as 
boas práticas de preenchimento. 

2. Mesmo que o contexto não seja o das suas tarefas específicas na atenção primária à saúde, você conse-
guirá realizar o exercício e irá aprender com esta atividade.

3. Não importa qual sistema de informação você utiliza, seja ele em base de papel, informatizado ou misto, 
os cuidados no preenchimento são os mesmos.

Desafio 1 - Registro de dados de um atendimento de saúde.

A adolescente Kátia Maria está grávida. Ela tem 17 anos de idade e está em cuidado pré-natal. Não planejou 
a gravidez. Seus documentos de identificação são CNS 109 454 992 100, carteira de identidade RG 34172209. 
Suponha que você esteja em um encontro clínico na sua unidade de saúde e precise registrar os seguintes 
dados sobre esta gestante:

          A data da última menstruação foi 22 de maio de 2020
          Teste rápido para HIV: negativo
          Teste rápido para sífilis: positivo
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Exames apresentados
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Atendimento Pré-natal

Nome: Kátia Maria      Idade: 17 anos, 1 mês 
CNS: 109 454 992 100
RG: 34172209

Preenchimento

Problema e/ou condição detectada

Tipo de gravidez

Data da última menstruação

HBSAg

Teste para sífilis

Teste para HIV

Hemoglobina g/dL

Escolha:
W78 – GRAVIDEZ
W79 – GRAVIDEZ NÃO DESEJADA
W80 – GRAVIDEZ ECTÓPICA
W81 – TOXEMIA GRAVÍDICA – DHEG
W84 – GRAVIDEZ DE ALTO RISCO
W85 – DIABETES GESTACIONAL

Única
Dupla/Gemelar
Tripla ou mais
Ignorada

Formulário e entradas para preenchimento

Dia / mês / ano

Texto livre

Texto livre

Texto livre

  Valor

Entrada do dado
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Desafio 2 - Notificação compulsória dados de um atendimento de saúde.

Você reparou que Kátia Maria teve um diagnóstico de sífilis na gravidez, o que demanda notificação compul-
sória no SINAN, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Além disso, Carlos da Silva, o compa-
nheiro dela acaba de fazer o teste rápido para o SARS-CoV-2, na mesma unidade de saúde: Imunoglobulina 
G positivo, Imunoglobulina M positivo. Ele tem 24 anos, trabalha em uma farmácia, mas está em férias. Há 
uma semana vem apresentando sintomas parecidos com os de gripe, dor de garganta e febre baixa. A tem-
peratura aferida agora é 37,9o C. 

Suponha que você atendeu o Carlos e realizou o teste rápido para detectar a imunidade contra o SARS-CoV-2. 
A tarefa agora é realizar a notificação do caso de COVID-19 no sistema e-SUS Notifica. Em seus documentos 
apresentados, ele é brasileiro nascido em 28/01/1996, filho de Marlene da Silva; a CNS: 809 154 090 998, não 
trouxe o registro CPF. Segundo registros de seu cadastro na unidade, ele e Kátia residem no Aarão Reis, 102, 
CEP 30120000 Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Entrada de dado

Tem CPF?

Estrangeiro

É profissional de saúde?

Profissional de segurança

CNS

Nome completo

Nome completo da mãe

Data de nascimento

Sexo

Sintomas

Resultado do teste rápido - Imunoglobulina G

Resultado do teste rápido - Imunoglobulina M

Preenchimento

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Campo número

Masculino
Feminino

Dor de garganta
Dispneia
Febre
Tosse
Outros

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Formulário e entradas para preenchimento

Texto livre

Texto livre

Dia / mês / ano
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Análise do cotidiano

1.8 O registro de dados clínicos na APS
Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade.

Em cenários como os da saúde, em que a necessidade contínua de informação se impõe, informar é comu-
nicar. O registro de dados e informações se transformam instantaneamente em comunicação. As anotações 
realizadas em ações da APS são exemplos claros desse novo paradigma da tecnologia da informação e comu-
nicação. 

Orientações: 

1. Analise a situação fictícia apresentada. Ela foi contextualizada com denominações geográficas reais, ape-
nas para fins didáticos.

2. Caso a sua unidade de saúde ainda não use plenamente um sistema de informação com formulários ele-
trônicos, você conseguirá também realizar esta análise.

3. Mesmo que o fluxo não represente exatamente a rotina da sua unidade de saúde, não desista da tarefa, 
pois você vai aprender com ela. 

4. Avalie o fluxograma de coleta de dados, em paralelo à prestação de cuidados à Sra. Ana Silva.
5. Responda as questões a respeito.
 
A Sra. Ana Silva, 45 anos de idade, CNS 701 334 122 000, carteira de identidade RG 85176574, moradora do 
Bairro Vasco da Gama em Recife (PE), procura a Unidade Básica de Saúde Iná Rosa Borges. Ela possui uma 
consulta agendada com o dentista. É portadora de hipertensão arterial há dois anos e aproveita a oportuni-
dade para atualizar a receita de medicação anti-hipertensiva. Em casa, tem apenas comprimidos suficientes 
para o dia de hoje. Solicita uma consulta médica porque tem sentido palpitações. 
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Figura 4 – Fluxograma da trajetória de Ana Silva na UBS Iná Rosa Borges e de sua informação de saúde

Observe que existe uma integração harmoniosa de tarefas de assistência à saúde na trajetória de Ana Silva 
pelos setores da unidade de saúde. Os locais com atividades específicas da prestação do cuidado foram nu-
merados de 1 a 5. De certo, você atua em pelo menos um deles, mas não em todos. Assim, pode-se perceber 
que os processos de inserção e recuperação de dados nos formulários possuem também a função de comu-
nicação entre os profissionais da própria unidade de saúde. 

  
Desafio 1 - Que atitudes você poderia ter em relação à qualidade de dados que registra em seu cotidiano, 
para evitar falhas na dispensação da medicação anti-hipertensiva de Ana Silva na Farmácia da unidade de 
saúde?

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Individualizar o registro de dados sob minha responsabilidade, certificando-me que se trata mesmo 
de    Ana Silva, CNS 701 334 122 000 e RG 85176574.
Contribuir para integração da informação inserindo dados de forma que outro profissional possa 
ler, compreender e utilizar-se das mesmas informações, de forma segura.

Reduzir o retrabalho na coleta de dados inserindo-os prontamente durante a prestação cuidado.

Praticar a comunicação efetiva com a paciente Ana Silva, através de uma escuta atenta e acolhedo-
ra, o que impactará positivamente na qualidade dos dados que devo registrar.

(   )

(   )

  
(   )

(   )
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Questão 2 - É também relevante que a doença de Ana Silva e o seu estado de saúde sejam registrados, de 
forma a compor a grande base de dados do SISAB. Só assim a situação sanitária brasileira será bem retratada 
nos dados governamentais, nos indicadores de saúde e de performance do cuidado prestado pelo SUS. É 
neste momento que o uso de registros estruturados de dados e o uso de terminologias clínicas se faz muito 
importante. 

Escolha o código mais adequado para registrar cada episódio de cuidado de Ana Silva compatíveis com os 
pontos de atendimento 2, 3 e 4.

2 - Atendimento odontológico para tratamento de cárie.

3 - Consulta de enfermagem para renovação da receita de medicação anti-hipertensiva. A pressão arterial foi 
aferida, valor 150/100 mmHg.

4 - Consulta médica de uma mulher portadora de hipertensão arterial essencial (primária) para avaliar queixa 
de palpitação. 

(    )  CID: 10 - Hipertensão essencial (primária)
(    ) K04 Palpitações/percepção dos batimentos cardíacos
(    )  CIAP2 - 48  Esclarecimento/discussão do motivo da consulta
(    )  CID: 10 - K02 Cárie dentária
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Leitura complementar

1.9 A comunicação efetiva e a qualidade dos registros de saúde 

Orientações: você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade. 

Ela tem como objetivo ampliar seus conhecimentos a respeito das boas práticas de registro clínico e do pro-
cesso de mudanças na forma de registrar dados na APS, através de sistemas informatizados. 

Na saúde, a comunicação é um processo essencial para proporcionar uma assistência qualificada e segura, 
a quem dela necessita. Quando bem estabelecida, ela é capaz de impactar positivamente os resultados da 
prestação de cuidados. No entanto, as falhas no processo de comunicação, seja ele verbal, manuscrito ou in-
formatizado são reconhecidas como perturbadoras das trocas de mensagens entre os profissionais de saúde 
e também entre a unidade de saúde e o cidadão.   

A comunicação efetiva é aquela compreendida sem ruído, capaz de produzir um efeito desejado quando uma 
mensagem é transmitida, do emissor para o receptor e vice-versa. Para praticá-la é necessário que existam 
espaços democráticos abertos para troca de ideias e experiências, permitindo a participação de todos. Os 
profissionais precisam se manter atentos e preocupados com as relações humanas entre os membros da sua 
equipe e entre a equipe e as pessoas de seu território. O trabalho em equipe resulta em maior produtividade, 
melhoria na comunicação, no desempenho das atividades e na tomada de decisões. Neste contexto, é impor-
tante compreender que o registro de um dado em um formulário clínico, quando feito de forma adequada, 
transforma-se prontamente em um processo de comunicação efetiva.

Para potencializar as relações entre pessoas, no ambiente de saúde, um conjunto de competências foi suma-
rizado a seguir. Procure praticá-las em suas rotinas de trabalho.
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Figura 5 – Orientações para comunicação efetiva no ambiente de saúde

Nas relações entre os profissionais de saúde que utilizam-se de prontuários para registrar um encontro clíni-
co, inúmeros são os protocolos de comunicação estruturados existentes e testados. Eles possuem o propósi-
to de evitar erros, esquecimento e melhorar a transmissão de mensagens no ambiente de trabalho. 

Um deles é o Registro Clínico Orientado por Problemas, um modelo estruturado adotado pelo Sistema e-SUS 
APS, no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Utilizando a metodologia SOAP, a história clínica inicia-se 
pela identificação de problemas. O problema do cidadão que procura a unidade de saúde representa tudo 
aquilo que requer ou pode requerer uma ação da equipe de saúde e, em consequência, motivará um plano 
de intervenção. 

Saber escutar e estabelecer um vínculo Saber escutar e estabelecer um vínculo 
empáticoempático

● Comunicar-se utilizando-se dos princípios ● Comunicar-se utilizando-se dos princípios 
éticos, demonstrando respeito pelas diferençaséticos, demonstrando respeito pelas diferenças

Obter informações confiáveis através Obter informações confiáveis através 
de um diálogo abertode um diálogo aberto

● Demonstrar respeito pelos valores e crenças ● Demonstrar respeito pelos valores e crenças 
do outrodo outro

Esclarecer prontamente as dúvidas, Esclarecer prontamente as dúvidas, 
utilizando uma linguagem clara, simples utilizando uma linguagem clara, simples 
e acessível ao cidadãoe acessível ao cidadão
● Levar em consideração a idade e as diferenças ● Levar em consideração a idade e as diferenças 
culturais entre as pessoas que se comunicamculturais entre as pessoas que se comunicam

Saber escutar e estabelecer um vínculo Saber escutar e estabelecer um vínculo 
empáticoempático

● Registrar de forma clara, completa e cuidadosa● Registrar de forma clara, completa e cuidadosa

Tomar decisões com base em informações Tomar decisões com base em informações 
qualificadasqualificadas

● Compreender o processo de saúde e doença a ● Compreender o processo de saúde e doença a 
partir da perspectiva do paciente e de sua famíliapartir da perspectiva do paciente e de sua família

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Figura 6 - Estrutura do Registro Clínico Orientado por Problemas

Conheça mais sobre este método de registro consultando o Manual de uso do sistema com prontuário ele-
trônico do cidadão - PEC, e-SUS Atenção Primária à Saúde, 2019, disponível em: 
http://aps.saude.gov.br/ape/esus/manual/

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-SUS Atenção Básica: Manual do Sistema com 
Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 3.2. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES; UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; MATERNIDADE-ESCOLA ASSIS 
CHATEAUBRIAND.  Protocolo clínico: comomunicação efetiva para segurança do paciente. Ceará: EBSERH, 2018.

NOGUEIRA, Jane Walkiria da Silva; RODRIGUES, Maria Cristina Soares. Comunicação efetiva no trabalho em equipe em 
saúde: um desafio para a segurança do paciente. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 20, n. 3, p.636-640, jul./set. 2015.

S (SUBJETIVO): onde é registrado o que é o relato do paciente, S (SUBJETIVO): onde é registrado o que é o relato do paciente, 
se possível da forma como foi referido.se possível da forma como foi referido.

O (OBJETIVO): anotam-se os achados da observação do profissional O (OBJETIVO): anotam-se os achados da observação do profissional 
de saúde, do exame físico e dos exames laboratoriais.de saúde, do exame físico e dos exames laboratoriais.

A (AVALIAÇÃO):  é o juízo que o profissional de saúde estabelece à A (AVALIAÇÃO):  é o juízo que o profissional de saúde estabelece à 
luz das queixas, dos achados e do raciocínio clínico.luz das queixas, dos achados e do raciocínio clínico.

 É o espaço das especulações, inferências e conclusões. É o espaço das especulações, inferências e conclusões.

P (PLANO):  é o item destinado à conduta, seja solicitando exames,P (PLANO):  é o item destinado à conduta, seja solicitando exames,
recomendando medicamento ou aconselhamento.recomendando medicamento ou aconselhamento.

REFERÊNCIAS

http://aps.saude.gov.br/ape/esus/manual/
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UNIDADE 2

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM 
SAÚDE CENTRADOS NO CIDADÃO
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Leitura obrigatória

2 A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA DE TRABALHO NA 
APS

Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade

Nesta unidade, abordaremos os sistemas de informação em saúde (SIS) que fazem parte da rotina de traba-
lho das unidades de saúde da atenção primária à saúde. Iremos demonstrar, com exemplos, que a maneira 
como os dados são registrados na APS tem um impacto na representação da realidade de saúde individual e 
coletiva que trafega na rede de comunicação de dados dos SIS.

Ao final desta unidade, esperamos que você médico, enfermeiro ou odontólogo da APS se conscientize ainda 
mais da relevância do registro de dados que são enviados para o Sistema de Informação para a Atenção Bá-
sica, o SISAB, por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), sistema de Coleta de Dados Simplificada 
(CDS) ou em sistemas próprios. Mesmo que a sua unidade de saúde ainda não use plenamente um sistema 
de informação com formulários eletrônicos, esse tema é de grande importância para qualquer tipo de regis-
tro de dados. 

2.1 O que é um sistema de informação em saúde?

Sistemas de informação em saúde (SIS) são instrumentos intrínsecos da prestação de cuidados. Mas, ao 
contrário do que muitos pensam, eles não são sinônimo de tecnologia da informação ou simplesmente um 
programa de computador que coleta dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o seu conceito com-
preende todo o mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para 
planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde.

Quando utilizados desta forma, são capazes de potencializar a capacidade humana de perceber a realida-
de dos cenários de saúde e de agir sobre ela. Nas rotinas assistenciais, o profissional de saúde ao realizar 
registros individuais, por vezes, não percebe facilmente as mudanças na realidade sanitária da coletividade 
ou a recorrência de eventos epidemiológicos relevantes ao longo do tempo. Mas os SIS podem organizar, 
classificar e relacionar dados, apoiando a equipe local no reconhecimento dos desafios mais relevantes da 
atenção à saúde. Assim, trazem subsídios para propor e monitorar as metas de saúde a serem alcançadas na 
comunidade.

Vários foram os SIS implementados no âmbito do SUS, na busca do direcionamento de ações que revertam 
em uma saúde melhor para população. A cada versão, eles se aprimoram em funcionalidades e abrangência. 
Isso acontece porque o Ministério da Saúde age de forma contínua e integrada para assegurar a avaliação 
permanente da situação de saúde da população. O monitoramento dos resultados das intervenções executa-
das e o aprimoramento dos SIS, fornecem elementos para adequar as ações de saúde aos objetivos do SUS, 
conforme previsto na Portaria Ministerial nº 3 de 2017.
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Figura 7 – Componentes de um sistema de informação

2.2 As pessoas são parte integrante dos SIS

Para cumprir bem a sua função, os SIS dependem da ação coordenada e integrada de seus cinco componen-
tes: os computadores, os programas que apoiam a coleta e processam os dados, os dados, as redes de co-
municação e as pessoas (O'BRIEN, 2011). A figura a seguir representa a interação entre esses componentes. 
Na verdade, SIS é um recurso organizacional que se utiliza da tecnologia da informação para enfrentar os 
desafios impostos pelos cenários onde se inserem. Isso é esperado em qualquer área que atua com apoio de 
sistemas de informação, na saúde não é diferente.

Os cidadãos e os profissionais das unidades de saúde também fazem parte do SISAB, veja na Figura a seguir. 
Quando as pessoas não se encontram representadas nos sistemas de informação, eles são pouco úteis para 
apoiar a transformação social desejada. O dado ou a informação contida em um sistema só fazem sentido no 
contexto das ações e da integração de um ecossistema comunitário. Um SIS não existe simplesmente como 
uma plataforma de coleta de dados. Você, profissional de saúde, precisa entendê-lo como um elemento in-
dissociável de sua atuação na APS. 

Fonte: Adaptado de O'Brien (2011).
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Figura 8 – Modelo de integração direta entre o e-SUS APS com o SISAB

É importante que você saiba que quando registra dados diretamente no PEC ou CDS, ou mesmo quando o 
faz indiretamente através de outros sistemas próprios de seu município, os dados são direcionados para o 
SISAB, de forma integrada.

Figura 9 – Modelo de integração indireta, para sistemas próprios, com o SISAB

e-SUS AB

Coleta de Dados
Simplificada

(CDS)

Prontuário
Eletrônico

do Cidadão (PEC)

SISAB

2.3 A estratégia e-SUS APS e o SISAB         

O modelo de gestão da informação originada na APS segue diretrizes ministeriais e está centrado na estraté-
gia e-SUS APS. Em busca de um SUS eletrônico (e-SUS), o programa Informatiza APS apoia a informatização 
das unidades de saúde e a qualificação dos dados da atenção primária à saúde em todo o país. O investimen-
to na tecnologia da informação busca subsidiar a gestão dos serviços de saúde e a melhoria da assistência. 
Dois SIS interligados fazem parte dessa estratégia, o SISAB e o Sistema e-SUS APS. Esse último é composto 
por dois sistemas:

1. O Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS), sistema de transição/contingência, que apoia o pro-
cesso de coleta de dados por meio de fichas e um sistema de digitação;

2. O Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Fonte: Brasil (2020).

Fonte: Brasil (2020).



45

Se você ainda não utiliza um sistema de prontuário eletrônico, esta realidade deve mudar. Toda a rede de APS 
irá utilizar este tipo de SIS, preferencialmente o Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC da estratégia e-SUS 
APS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 

Algumas unidades de saúde continuam utilizando sistemas compatíveis com o modelo de dados adotado 
pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, com a política de integração nacional de dados, todos estes SIS irão 
se comunicar, proporcionando ao cidadão o acesso aos seus dados de saúde em qualquer ponto de aten-
dimento da rede SUS. O processo de informatização qualificada do SUS tem como objetivo concretizar um 
novo modelo de gestão de informação para apoiar os municípios e os serviços de saúde na gestão efetiva da 
atenção primária à saúde e na qualificação do cuidado dos usuários.

A coleta simplificada através do Sistema CDS é um componente da estratégia e-SUS APS para ser utilizada 
principalmente nos serviços que ainda não dispõe de um sistema informatizado. As doze fichas de trabalho 
trazem correspondência entre os formulários de papel e o sistema eletrônico, nas seguintes tarefas:

Figura 10 – Fichas do Sistema CDS

Fonte: Brasil (2018).
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Qualquer que seja a forma como você utiliza os SIS em sua rotina, em base papel, eletrônico ou misto, os 
dados que insere irão compor o SISAB. Os princípios da coleta de dados e registro qualificados são pratica-
mente os mesmos.

Não importa qual o sistema de informação você utiliza neste momento, para que os dados de saúde possam 
trafegar pelos SIS e serem compreendidos da mesma forma como foram coletados, algum tipo de padroni-
zação de registro é necessário. Por isso, é comum que você encontre formulários estruturados para esco-
lher apenas uma opção de resposta, múltiplas opções ou contendo recursos de vocabulários terminológicos 
como a CID 10 e a Classificação CIAP2. São os dados qualificados que fazem com que a informação possa fluir 
de maneira rápida e confiável na rede de dados do SISAB. 

O desafio da comunicação e troca de dados entre SIS tem sido enfrentado com a adoção de estratégias 
de interoperabilidade. Elas permitem que sistemas diferentes usem os mesmos dados, com o mesmo 
significado e formato. Para isso, é preciso haver um gerenciamento apropriado das informações a serem 
trocadas. Uma das estratégias é o uso de padrões adotados por consenso, além de linguagem computa-
cional que comporta o compartilhamento de dados e do uso de regras de segurança.

Você sabia?

2.4 Síntese do conteúdo

Nesta unidade, conceituamos o que é um SIS e como as pessoas fazem parte dele. Apresentamos o ambiente 
SISAB e sistemas integrados. Destacamos a relevância de conhecer estes fluxos e os seus propósitos. É impor-
tante que você fique sabendo como o registro de dados que faz, ao executar a carteira de serviços da APS, é 
também a porta de entrada da rede de dados que acompanha o histórico de saúde do cidadão no e-SUS APS.
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Videoaula

2.5 Sistemas de informação em saúde centrados no cidadão e na gestão do cuidado

Objetivo

Acesso

Apresentar  os SIS como instrumentos da prestação de cuidados, cen-
trados no cidadão e na gestão da saúde pública.

Animação (exemplo: https://youtu.be/UMiPW831b1o)

Conteúdo do vídeo

Quando um SIS atua como uma plataforma colaborativa, apoiando a prestação de cuidados ao longo do flu-
xo de atendimento e centrado no cidadão, ele promove também a integração das pessoas e dos processos. 
Vamos entender o porquê.

Você já sabe como a atenção primária à saúde em nosso país se dá com elevado grau de descentralização e 
capilaridade. Já pensou que assim o registro de dados é obtido com grande proximidade à vida das pessoas?  
Isso permite alcançar informações de qualidade sobre o cidadão, o seu núcleo familiar, sobre o conjunto de 
pessoas que vive na região e sobre o próprio território. 

A carteira de serviços prestados à população na APS é grande. Assim o registro qualificado nos formulários 
clínicos, realizado por você trabalhador da saúde, é elemento crítico para a continuidade e eficiência do cui-
dado, apoiada por uma rede conectada de dados. Assim como a APS é a principal porta de entrada do SUS, o 
dado coletado nas unidades básicas de saúde é considerado o centro de toda rede de comunicação da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS)

O conjunto de dados dos cidadãos em um território, quando bem registrados, podem ser consolidados em 
relatórios e indicadores que apontam para a situação sanitária coletiva. 

É assim que os relatórios de saúde permitem o mapeamento de regiões de maior vulnerabilidade, a análise 
epidemiológica de indicadores das condições de saúde e de doença. Essas e inúmeras outras atividades ine-
rentes do cuidado à saúde são beneficiadas pela análise de relatórios gerados por dados qualificados da APS. 

A análise de relatórios e indicadores de saúde pelos profissionais da unidade podem então ser usados para 
planejar intervenções de saúde, monitorar a efetividade das medidas adotadas como, por exemplo, em ações 
de vigilância e de promoção da saúde.

Como visto, é fácil perceber que a coleta qualificada de dados possui um efeito transformador na gestão do 
cuidado, impactando todo o ambiente SISAB

https://youtu.be/UMiPW831b1o
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Por outro lado, dados incompletos, sem credibilidade, que não representam a realidade ou que ficam res-
tritos aos formulários de papel, sem trafegar pelos SIS, possuem um efeito contrário no fluxo virtuoso do 
dado qualificado. Podem ocultar problemas, causar ruídos em sua interpretação, subsidiar relatórios poucos 
confiáveis e levar a decisões equivocadas. Além de pouco úteis, eles podem ser até prejudiciais para todo o 
ambiente SISAB. 

Para potencializar a rede de dados da APS, novas soluções tecnológicas, trazidas com a implantação do e-SUS 
APS, têm inúmeros propósitos:
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Agora, você já possui bons argumentos para valorizar a qualidade de dados como um elemento vital para a 
comunicação na rede de cuidados. Ao individualizar e padronizar o registro das informações de saúde e-SUS 
APS, o seguimento da situação de saúde do cidadão se faz com uma composição de informações de diferen-
tes locais, onde o cuidado é prestado. 

SIS centrados no cidadão podem transformar a maneira de cuidar. O registro qualificado de dados em siste-
mas de comunicação torna a prestação de cuidados mais efetiva, colaborativa e com foco nas necessidades 
do indivíduo e da comunidade. São os SIS que proporcionam o suporte informacional ao fluxo de atendi-
mento e monitoramento de ações individuais e coletivas de saúde, facilitando a integração das pessoas e de 
processos.
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Infográfico

2.6 O percurso da informação no SISAB e suas repercussões na atenção à saúde do cidadão

Você terá cerca de 45 minutos para realizar esta atividade.

Orientações:

1. O objetivo desta figura é mostrar um trajeto do cidadão na RAS, beneficiado pelo Programa CONECTE 
SUS. O cuidado à saúde será em muito aprimorado pelo acesso oportuno aos dados de saúde, onde quer 
que a prestação de cuidados ocorra. 

2. O caso clínico apresentado ilustra o potencial da integração entre SIS. Mesmo que ainda não seja possível 
trocar dados de saúde entre os vários níveis da RAS, um exercício de futuro pode ser uma inspiração para 
cuidar bem da qualidade de dados desde já.   

3. Caso a sua unidade de saúde ainda não use plenamente um sistema de informação com formulários ele-
trônicos, você conseguirá também realizar esta tarefa.

4. Analise o percurso do dado clínico seguindo os números dentro da figura. O Infográfico representa uma 
situação fictícia, contextualizada com denominações geográficas reais, apenas para fins didáticos. 

5. Responda as questões.

Os processos de atenção à saúde estão intimamente ligados à informação e comunicação, que por sua vez 
dependem da disponibilidade oportuna dos dados, no momento em que eles são necessários. 
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Infográfico 2 – O percurso da criança Marina Silva na Rede de Atenção à Saúde, beneficiado pelo 

compartilhamento de dados

Momento 0: Marina Silva é uma criança com 6 anos de idade, CNS 000 334 122 999, moradora do Bairro Vila 
Fernandes em Canoas-RS. Acompanhada da mãe, ela comparece à UBS Fernandes e recebe cuidados como 
vacina, higiene bucal e aplicação de selante em molares.

Momento 1: Durante uma viagem de férias com a família para Porto Alegre-RS, Marina apresenta um quadro 
respiratório agudo de falta de ar. Os pais se dirigem à unidade de saúde mais próxima, em Jardim das Palmei-
ras. O histórico de saúde de Marina estava acessível através da integração entre prontuários eletrônicos das 
diferentes unidades de saúde. O médico de família tomou conhecimento de que ela é portadora de displasia 
broncopulmonar associada à asma, com crises anteriores de leve intensidade. Ele também ficou ciente de 
que esta criança teve um episódio de alergia à penicilina, de baixa criticidade, no ano anterior. Marina rece-
beu atendimento de urgência e apresentou melhora. Os pais foram orientados quanto aos cuidados preven-
tivos, medicação e necessidade de fisioterapia respiratória, em sua cidade de origem.

Momento 2: De volta a Canoas, os pais de Marina procuram a UBS Fernandes para informar o acontecido e 
solicitar orientações. O episódio de urgência que foi registrado na UBS Jardim das Palmeiras estava acessível. 
A equipe de saúde que acompanha a família verifica a guia de referência para fisioterapia. Agenda uma ava-
liação no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Um agente comunitário de saúde vai até a residência 
para orientações preventivas em relação ao controle ambiental.

Momento 3: No NASF, Marina é avaliada e faz as sessões de fisioterapia. A referência e contrarreferência 
para este atendimento especializado aconteceu eletronicamente através do Conecte SUS.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Desafio 1

O caso clínico apresentado é uma perspectiva para o futuro. No entanto, ele traz um exemplo prático de 
como os registros clínicos, aliados à troca de informações entre os serviços de saúde, têm o potencial de me-
lhorar o atendimento prestado. Assinale, na lista a seguir, que contém itens da carteira de serviços da APS, 
aqueles que podem se beneficiar da troca de dados qualificados entre pontos distintos da RAS:

(    )  Emissão de atestados médicos e laudos.
(    ) Imunização conforme Calendário Vacinal.
(    )  Manejo de doenças crônicas respiratórias mais prevalentes.
(    )  Investigação de óbitos, em conjunto com a vigilância à saúde.
(    )  Rastreamento e aconselhamento para uso abusivo de medicamentos e polifarmácia.
(    )  Assistência ao pré-natal da gestante e do parceiro.
(    )  Acompanhamento de adultos e idosos em cuidados integrados e continuados.
(    )  Manejo da pessoa em situação de sofrimento psíquico e com transtornos mentais.
(    )  Exame bucal com finalidade epidemiológica.     
    

Desafio 2     
    
Dados sobre a saúde das pessoas são introduzidos nos formulários clínicos da APS ao longo da vida. Boas 
ou más práticas de registro clínico ocasionam impacto positivo ou negativo na prestação de cuidados. Esse 
efeito se faz sentir em vários pontos da RAS que trocam dados através de SIS ou mesmo quando veiculam em 
documentos de papel, como nos receituários e cadernetas. Avalie os registros do cartão de vacina da Marina, 
mostrado a seguir. Rememore os conceitos sobre qualidade de dados e responda as questões, também com 
base no infográfico. 

Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, a respeito das falhas de registro no 
SISAB:

O pronto acesso às informações do histórico vacinal, completo e confiável de Marina através de 
SIS, evita a vacinação em duplicidade e facilita o cumprimento do esquema vacinal previsto para 
sua idade.
O registro cuidadoso e completo do nome da vacina, nome do fabricante, lote, data de validade, 
via de administração, local da aplicação, em formulários apropriados são rotinas já incorporadas 
na assistência que dispensam a necessidade de compartilhamento de dados através de SIS. 

Um registro equivocado na entrada de dados do campo DOSE (1a, 2a, 3a ou Reforço), no formu-
lário dedicado ao registro das vacinas, poderá interferir no aprazamento correto do esquema 
vacinal ou até resultar em falha na imunização de Marina.

O aprazamento das doses de um esquema vacinal varia conforme ciclos da vida. Eles também so-
frem alterações ao longo do tempo, conforme as rotinas se adequam às novas evidências científicas 
e às situações de epidemia. Os cartões em base de papel são importantes porque nenhum SIS será 
capaz de incorporar tais ajustes. 

 

(   )

(   )

(   )

(   )
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Figura 11 – Cartão de vacinas - Prontuário eletrônico do cidadão

Fonte: Brasil (2020).
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Análise do cotidiano

2.7 Os relatórios de saúde da APS

Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade.

Um dos benefícios secundários de maior impacto que os dados qualificados pode oferecer ao ecossistema 
de um SIS é disponibilizar relatórios confiáveis. Os sistemas são preparados não apenas para receber e 
transferir os dados coletados durante o processo de trabalho, mas para transformá-los e organizá-los em 
informações úteis para a sociedade. 

O registro de dados clínicos na APS é um exemplo claro desse novo paradigma da estratégia de saúde di-
gital, fortemente recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Cada território onde se insere uma 
unidade de saúde é único, assim como o seu conjunto de dados registrados, determinando necessidades 
sanitárias próprias.

O novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde considera o desempenho das equipes e servi-
ços de APS para o alcance de resultados em saúde (Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019). Entre os 
indicadores previstos para o ano 2020 estão alguns relativos ao cuidado pré-natal: a proporção de gestantes 
com pelo menos seis consultas pré-natais realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação; a proporção 
de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; a proporção de gestantes que passaram por aten-
dimento odontológico.
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Orientações: 

1. Analise os dados do relatório de saúde apresentado. Ele foi contextualizado em uma unidade de saúde 
específica, apenas para fins didáticos.

2. Caso a sua unidade de saúde ainda não use plenamente um sistema de informação com formulários ele-
trônicos, você também conseguirá realizar esta tarefa.

3. Mesmo que o relatório seja desconhecido para você ou não represente exatamente as rotinas da sua 
unidade de saúde, não desista da tarefa, pois você vai aprender com ela. 

4. Acompanhe a análise dos indicadores sugerida e responda as questões a respeito.

Acompanhe a evolução dos indicadores

Quadro 2 – Simulação de relatório de indicadores de pré-natal na APS

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
UNIDADE DE SAÚDE POMPEIA

CNES 2323620

1- Proporção de gestantes com pelo menos seis 
consultas pré-natais realizadas

74%

2- Proporção de gestantes com realização de 
exames para sífilis

68%

3- Proporção de gestantes com realização de 
exames para HIV

41%

4- Proporção de gestantes que passaram por 
atendimento odontológico 

20%

Relatório de Pré-natal na Atenção Primária à Saúde
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Desafio 1

Os indicadores de saúde, apresentados neste relatório do gestor da unidade de saúde, servem para avaliar a 
qualidade e o acesso ao acompanhamento pré-natal. Espera-se que ações sejam propostas assim que desa-
fios forem apontados durante a análise do relatório. Assim, é fundamental que os indicadores sejam o reflexo 
da realidade local. 

Neste processo de interpretação, uma análise crítica e reflexiva deve ser desencadeada. Sugerimos a que se 
segue:

1. Repare que a quantidade de visitas ao pré-natal pode ser considerada satisfatória nesta unidade de saú-
de. Esse indicador avalia a suficiência da oferta de consultas de pré-natal diante da demanda potencial 
das gestantes cadastradas na unidade. Entretanto, a veracidade deste indicador está associada ao regis-
tro completo, seguro e à cobertura dos dados coletados.

2. A proporção de gestantes com realização de exames para sífilis também pode ser considerada satisfató-
ria. Mas a proporção de exames para HIV está aquém do ideal, sob os parâmetros considerados metas 
para APS. 

3. Sabe-se que o teste rápido de sífilis e para HIV geralmente estão disponíveis nas unidades de saúde. 
Espera-se que esses exames, via de regra, sejam feitos no mesmo momento da gravidez, sendo uma vez 
no início do pré-natal e depois são repetidos no terceiro trimestre da gestação. Assim, analisando em 
conjunto os indicadores 1, 2 e 3, seria de se esperar que estes indicadores estivessem na mesma faixa de 
adequação. 

4. A proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico é apontada como crítica nesta 
unidade.

Assinale, na lista a seguir, explicações possíveis e ações válidas para a interpretação dos indicadores 1, 2, 3 e 
4 do relatório de pré-natal na APS:

A realização de pelo menos seis consultas de pré-natal, representada no indicador 1 (74%) refle-
te um bom desempenho da unidade. Essa interpretação será válida se o número de gestantes 
cadastradas estiver corretamente registrado. Mesmo assim, ainda é possível buscar a excelência 
clínica com a captação precoce e oferta de serviços ajustados à realidade desta comunidade.

É possível que a diferença entre os indicadores 2 e 3 seja o resultado de uma falha no registro dos 
dados nos formulários clínicos da gestante e no controle do número de kits utilizados, especial-
mente o dos exames para HIV.

Avaliando que, durante o período de tempo coberto por este relatório houve uma falha temporá-
ria na entrega dos kits de teste rápido para HIV em todo município, o valor do indicador 3 deveria 
desencadear uma ação. Uma medida possível seria promover a realização do exame para HIV, o 
mais rápido possível, nas gestantes que ainda não fizeram o teste, por busca ativa.

Se o registro das visitas das gestantes ao serviço de odontologia corresponde à realidade, há um 
desafio para que a oferta de serviços e o estímulo ao comparecimento da gestante no atendi-
mento odontológico possam alcançar uma maior proporção de grávidas desta comunidade.

Uma interpretação possível para o indicador 4 é que parte dos formulários de registros de aten-
dimentos odontológicos de gestantes tenha ficado em branco, mesmo que os atendimentos es-
tejam efetivamente acontecendo.  

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )
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Desafio 2

Agora, compare os mesmos indicadores, tomados também em outras unidades de saúde do mesmo municí-
pio e regional de saúde. 

CNES

2323620 
(UBS Pompeia)

2567891
(UBS Sagrada Família)

4668701
(UBS Horto)

1- Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natais realizadas

2- Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis

3 - Proporção de gestantes com realização de exames para HIV

4 - Proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico 

Acompanhe a evolução dos indicadores

O acompanhamento das ações de saúde que são realizadas no território é uma tarefa extremamente im-
portante no cotidiano das equipes da APS. Analise e compare os indicadores da UBS Pompeia em relação às 
demais. Complete as frases a seguir escolhendo as palavras mais adequadas à interpretação deste painel de 
indicadores:

1. É possível que a coleta de dados na UBS Sagrada Família esteja (comprometendo / apoiando adequada-
mente) a percepção coletiva da qualidade da assistência pré-natal oferecida.

2. A hipótese de uma falha no fornecimento do kit para o teste rápido para o HIV nesta região ganha força 
quando observamos (coerência / incoerência) no indicador 3 correspondente à UBS Pompeia e UBS Hor-
to.

3. Tendo em vista a importância do cuidado à saúde bucal durante a gestação, ações de melhoria são (pos-
síveis / impossíveis) em todas as três unidades de saúde. Pontos críticos a serem enfrentados podem ser 
em relação à oferta de atendimento odontológico, mas também de valorização deste cuidado durante a 
gravidez.    
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Leitura complementar

2.8 A Saúde Digital já chegou

Orientações: você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade.

Ela tem como objetivo ampliar seus conhecimentos a respeito da importância da tecnologia da informação 
como um instrumento promissor no enfrentamento dos desafios de saúde pública em todo mundo. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem adotado o termo “saúde digital” para descrever a mais recente 
onda de mudança de paradigma sobre como a saúde é pensada e alcançada, com suporte da tecnologia 
digital. A expectativa é de que a expansão, o uso adequado e ético das tecnologias digitais de saúde possa 
revolucionar a maneira como as pessoas, em todo o mundo, alcançarão padrões mais elevados de saúde e 
acessarão com maior equidade e eficiência os serviços para promover e proteger sua saúde e bem-estar.

As diretrizes sobre o uso de intervenções de saúde digital, divulgados pela OMS, ressaltam que a tecnologia 
pode ajudar muito, mas que os profissionais de saúde precisam de treinamento adequado para aumentar 
sua motivação na transição para essa nova maneira de trabalhar e precisam usar a tecnologia com facilida-
de.

Leia mais sobre o tema, no sítio da Organização Panamericana de Saúde: https://www.paho.org/bra/index.
php?option=com_content&view=article&id=5914:oms-divulga-primeira-diretriz-sobre-intervencoes-de-
-saude-digital&Itemid=844

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5914:oms-divulga-primeira-dire
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5914:oms-divulga-primeira-dire
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5914:oms-divulga-primeira-dire
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UNIDADE 3

ESTRATÉGIAS PARA QUALIFICAÇÃO DE 
DADOS DA APS
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Leitura obrigatória

Um documento clínico, onde cada um documenta livremente o encontro clínico, dificilmente será en-
tendido da mesma maneira pelos demais. A linguagem humana natural, mesmo quando escrita por um 
profissional de determinada expertise, expressa-se muitas vezes com descrições informais, termos de 
uso regional ou com significado ambíguo, siglas e até erros de grafia. Falhas graves de comunicação entre 
profissionais e SIS podem acontecer, assim como nos usos secundários dos dados.

PARA REFLETIR

3 ESTRATÉGIAS PARA QUALIFICAÇÃO DA COLETA E REGISTRO DE DADOS NA APS 

Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade.

O sucesso dos SIS em reverter mais saúde para população advém de se explorar adequadamente os seus 
múltiplos propósitos de uso. Para alcançá-los, seus usuários precisam ultrapassar o paradigma do sistema de 
informação como um recurso passivo, destinado simplesmente à coleta de dados em formulários. Em grande 
parte, isso se faz com a utilização de informações confiáveis. A falta de padrões nos registros clínicos coloca 
em dúvida a credibilidade das informações registradas livremente, um desafio não apenas em nosso país, 
mas em todo mundo. 

Inúmeras são as estratégias disponíveis para se atingir a excelência na coleta e registro de dados. Aqui, des-
tacamos o uso de terminologias e de sistemas de classificação.

3.1 Terminologias e sistemas de classificação 

Vocabulários técnicos padronizados são recursos informacionais que otimizam a linguagem escrita e falada. 
Facilitam a comunicação sobre a saúde das pessoas, pois são baseadas em descrições técnico-científicas am-
plamente discutidas e obtidas por consenso. Elas buscam denominar doenças, problemas ou condições de 
saúde, assim como procedimentos propedêuticos, terapêuticos, ações, entre outros. Estes padrões preser-
vam significado das informações mais relevantes. Vários sistemas de classificação e terminologias diferentes 
vêm sendo propostos, de forma que cada país ou SIS adota, por escolha técnica, alguns deles. Na estratégia 
e-SUS APS, os recursos de codificação já implementados são: o Sistema de Classificação Internacional da 
Atenção Primária (CIAP2), o Código Internacional de Doenças, versão 10 (CID) e a Tabela de Procedimentos 
do SUS (SIGTAP).
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O escopo destes recursos é contemplar simultaneamente o ambiente da prestação de cuidados e o da esfera 
administrativa. É desta forma que favorecem a gestão do cuidado e também subsidiam a organização dos 
serviços de saúde. A análise de um conjunto de dados de saúde com um formato padrão permite agrupá-
-los, classificá-los e transformá-los com estatística em relatórios e indicadores. Esses, por sua vez, refletem o 
cenário do cuidado, permitindo comparações entre locais diferentes e o monitoramento de parâmetros ao 
longo do tempo. 

Historicamente as doenças começaram a ser classificadas, por localização anatômica, para estudos de cau-
sas de morte. Com os contínuos avanços da medicina, o entendimento do processo de saúde-doença vem 
se aprimorando, assim como a necessidade de denominações que preservem seu sentido a longo prazo. 
Por isso, as terminologias mais usadas são constantemente revistas e ajustadas, dando origem a novas ver-
sões que recebem números sequenciais como CID 8 , CID 9, CID 10, CID 11.

Você sabia?
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3.2 A Classificação Internacional de Doenças (CID)

A CID é o padrão internacional mais utilizado para codificar diagnósticos. Tem o objetivo de uniformizar a de-
nominação de doenças, distúrbios, lesões e outras condições de saúde relacionadas. Ela utiliza-se de códigos 
organizados por localização anatômica, arranjados em 22 capítulos. 

Quadro 3 – Capítulos da CID 10

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias A00-B99

II Neoplasmas [tumores] C00-D48

III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários D50-D89

IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas E00-E90

V Transtornos mentais e comportamentais F00-F99

VI Doenças do sistema nervoso G00-G99

VII Doenças do olho e anexos H00-H59

VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide H60-H95

IX Doenças do aparelho circulatório I00-I99

X Doenças do aparelho respiratório J00-J99

XI Doenças do aparelho digestivo K00-K93

XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo L00-L99

XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo M00-M99

XIV Doenças do aparelho geniturinário N00-N99

XV Gravidez, parto e puerpério O00-O99

XVI Algumas afecções originadas no período perinatal P00-P96

XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas Q00-Q99

XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classi-
ficados em outra parte

R00-R99

XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas S00-T98

XX Causas externas de morbidade e de mortalidade V01-Y98

XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde Z00-Z99

** CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido ou inválido U99
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Dentro de cada um dos capítulos, há divisões hierárquicas que agrupam doenças semelhantes e então cate-
gorias, reunidas por similaridade, até atingir o nível da subcategoria específica. Esta última é a forma mais 
completa de se especificar um diagnóstico. Veja este exemplo:

Figura 12 – Forma de organização da informação na CID 10, com exemplo

Repare que a numeração que antecede o nome de uma categoria ou subcategoria, também chamada de co-
dificação, é única. Estas denominações quando bem empregadas nos formulários de coleta de dados tornam 
o dado clínico de fácil entendimento por qualquer trabalhador da saúde que precisar reutilizar este dado em 
suas tarefas. 

Entretanto, muitas vezes, nos deparamos com dúvidas de diagnóstico que só se confirmará posteriormente. 
É aí que a interpretação frente ao conjunto dos campos de preenchimento se faz muito relevante. Não é in-
comum uma condição clínica possuir um diagnóstico presumido, à partida, e outro diagnóstico confirmado, 
após o final de uma avaliação complementar ou evolução do quadro. Mas a história clínica não se resume ao 
código CID atribuído e sim a todo o conjunto de dados registrados de forma completa. As boas práticas para 
uso da codificação CID 10 na descrição de morbidade, recomendada pela OMS, foi apresentada de forma 
resumida (Quadro 4).

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Quadro 4 – Boas práticas na utilização da CID 10 na descrição de morbidade

Fonte: Adaptado de World Health Organization (2016).

Recomendação Exemplos de bom e mau uso

O profissional de saúde é quem deve indicar a condição 
a ser registrada por episódio de cuidado

É inadmissível que o profissional de saúde delegue a 
tarefa de indicação do código CID a um trabalhador do 
setor administrativo

As declarações de diagnóstico devem ser as mais claras 
possíveis 

O diagnóstico recebe código genérico quando há um 
específico, como:

Se ainda não houver diagnóstico definitivo, deve-se 
registrar a informação relativa mais específica sobre a 
condição 

R10.1   Dor localizada no abdome superior. É uma de-
nominação genérica, até que se tenha um diagnóstico 
específico ou causal

Contatos com serviços de saúde devem ser caracteriza-
dos pelos detalhes das circunstâncias (Capítulo XXI)

Z30.4 Supervisão do uso de medicamentos anticoncep-
cionais. Está indicado para exame de rotina para manu-
tenção de anticoncepcionais; renovação de prescrição 
de pílulas ou de outros medicamentos anticoncepcionais

Quando o episódio apresenta diversas condições, de-
ve-se optar pela que demanda mais atenção e recursos 
que as outras

Paciente portador de psoríase é avaliado com quadro de 
abdome agudo. A melhor codificação será R10.0 Abdo-
me agudo

Nas condições com causas externas é recomendado 
descrever detalhadamente a origem e circunstâncias da 
condição, conforme categoria e local previstos no Capí-
tulo XX da CID 10 

Y04 Agressão por meio de força corporal, deve acompa-
nhar-se da circunstância, por exemplo

E14 Diabetes mellitus não especificado, ao invés de E10.2 
Diabetes mellitus insulinodependente - com complica-
ções renais

Y04.3 Agressão por meio de força corporal. Área 
para a prática de esportes e atletismo. Futebol.
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As classificações terminológicas não são perfeitas. O arranjo hierárquico por localização anatômica possui 
vantagens e desvantagens. Não é raro que um determinado profissional de saúde só procure por códigos de 
sua área de atuação específica, esquecendo-se dos demais. O número de termos é enorme e ferramentas 
automatizadas de busca em SIS são bem-vindas. Também há termos ambíguos e redundantes, devendo-se 
escolher um deles. No entanto, há especialistas e cientistas da informação que se dedicam ao aprimoramen-
to contínuo das terminologias e padrões de informação em saúde. 

Como vimos anteriormente, um indivíduo enfermo não pode ser representado, em toda sua complexidade, 
por um código da CID. Por vezes, a escolha de um termo que se apresenta como campo de preenchimento 
em um formulário acontece a partir da melhor hipótese que identificamos, em um dado momento. Nestas 
situações, a codificação em diagnóstico primário e secundário, condição ativa, resolvida ou latente, contex-
tualizam melhor a informação.

Você sabia?

As terminologias de saúde são utilizadas globalmente, por inúmeros SIS, em versões traduzidas para 
os vários idiomas. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua criação em 1948, assumiu a res-
ponsabilidade pela terminologia CID, a partir da 6a versão, sendo utilizada como padrão por seus 
estados-membros. Não é de se surpreender que esta seja a metodologia mais utilizada para descrever 
doenças, em todo mundo, e a base para muitos indicadores epidemiológicos.
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Você sabia?

A classificação CIAP teve sua origem na tradicional CID, em sua versão 9. Foi desenvolvida pela Organização 
Mundial de Médicos de Família (WONCA), uma Organização Não Governamental (ONG), em cooperação com 
a OMS. Ela já foi traduzida em vários idiomas e tem recebido reconhecimento progressivo como uma classi-
ficação apropriada para medicina de família e comunidade e atenção primária à saúde.

Essa classificação utiliza o conceito de "episódio de cuidado", permitindo registrar três aspectos: o motivo da 
consulta, o diagnóstico do problema percebido pelo profissional de saúde e a intervenção resultante. Repare 
na figura a seguir:

3.3 O Sistema de Classificação Internacional da Atenção Primária (CIAP2)

O sistema de Classificação Internacional de Atenção Primária - Segunda Edição (CIAP2) é uma ferramenta que 
se adequa bem à APS, pois classifica as questões relacionadas às pessoas e não às doenças. 

A APS tem o papel primordial de porta de entrada no SUS, oferecendo um acesso facilitado ao cidadão, 
independente de faixa etária, gênero, ciclo de vida ou condição de saúde. É frequente que as unidades de 
saúde recebam pessoas em estágios iniciais ou indiferenciado de afecções clínicas, ainda sem um diagnósti-
co formal. Também é possível que muitos sintomas sejam autolimitados e não se configurem numa doença 
codificável por terminologias mais complexas como a CID.

A distinção entre saudável e doente é uma tarefa primordial e norteadora da atenção primária à saúde. 
Ao descartar os não enfermos, o profissional de saúde poderá evitar a desnecessária cascata diagnóstica 
e terapêutica. Entretanto, nem tudo é saúde ou doença no rol de ações da atenção primária à saúde. Por 
exemplo, uma visita domiciliar para orientar um cuidador de idoso não caracteriza um estado de saúde, mas 
é um procedimento de grande relevância. Com a CIAP2 é possível registrar problemas associados à pobreza, 
dificuldades no tratamento com medicamentos, procedimentos administrativos, sendo seu uso de mais fácil 
compreensão por toda equipe da APS.
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Figura 13 – Aspectos do episódio de cuidado que podem ser registrados com a CIAP2

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Motivos da consulta referem-se a quaisquer razões que levam um paciente a procurar a unidade de 
saúde. Reflete a sua necessidade de recorrer a determinado tipo de cuidado. Eles são o ponto de partida do 
registro de um encontro clínico na APS, pois orientam a atenção à saúde na perspectiva do indivíduo e não 
da doença. 
Os motivos, nem sempre doenças, podem ser um sintoma ou queixa, rotinas preventivas, solicitação de exa-
mes, de receitas de medicamentos de uso crônico ou até um atestado para realizar atividade física. 

O diagnóstico do problema está estruturado de forma que o profissional de saúde possa interpretá-lo 
como mal-estar, doença ou lesão. O profissional deve clarificar o problema ou o pedido da pessoa antes de 
tomar uma decisão quanto ao tipo de cuidado que deve prestar.

As intervenções e procedimentos consistem no plano de ação proposto. O princípio mais importante 
na codificação de um procedimento é considerar todas as intervenções que ocorrem no episódio de cui-
dados, da forma mais específica possível. Pode-se codificar mais de uma intervenção, desde que possuam 
coerência com o episódio em questão. 

Desta forma, o registro de um encontro clínico na APS com a sistematização SOAP (subjetivo, objetivo, ava-
liação e plano) comporta a codificação para o Motivo da consulta, o Problema de saúde e a Intervenção/
Procedimento de cuidado.



68

PARA REFLETIR

A codificação de um motivo de consulta com a CIAP2 é uma alternativa à codificação CID, mas não a 
substitui. Ela reflete melhor os processos de cuidado próprios da atenção primária à saúde, mas é insu-
ficiente para representar determinadas situações mais complexas em torno de um registro individual. 
Elas são complementares e podem ser usadas simultaneamente para especificar um problema que se 
apresenta na APS.

Você sabia?

Existem outros recursos terminológicos utilizados para codificar conceitos em saúde. Por exemplo, um 
grupo de tabelas é utilizado para padronizar códigos e nomenclaturas de procedimentos realizados 
para fins de pagamento. O SIGTAP é um sistema de gerenciamento da tabela, medicamentos e órte-
ses-próteses-materiais especiais do SUS. A TUSS, Terminologia Unificada da Saúde Suplementar tem 
um paralelo com a SIGTAP, mas é utilizada pelos planos de saúde. Já a SNOMED-CT é uma terminologia 
clínica que aprimora o significado de registros eletrônicos de saúde, já utilizada em muitos países, que 
complementa a CID.

3.4 Síntese da leitura

Nesta unidade, vimos duas estratégias disponíveis no e-SUS AB para se atingir a excelência na coleta e regis-
tro de dados, a utilização da classificação CID 10 e a CIAP2. O uso correto destes recursos é de grande valia 
para superar a questão do registro clínico em texto livre, de caráter pessoal, que dificulta muitas vezes a 
comunicação efetiva entre profissionais de saúde. A troca de dados entre SIS e a síntese de dados em infor-
mação, relatórios e indicadores de saúde torna-se mais ágil e confiável com a codificação dos pontos mais 
relevantes de um encontro clínico. 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-SUS Atenção Básica: Manual do Sistema com 
Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 3.2. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. International statistical classification of diseases and related health problems ICD-
10: instruction manual – v. 2. Genebra: WHO, 2016.

WORLD ORGANIZATION OF NATIONAL COLLEGES, ACADEMIES, AND ACADEMIC ASSOCIATIONS OF GENERAL PRACTI-
TIONERS/FAMILY PHYSICIANS. Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2). 2. ed. Florianópolis: Socieda-
de Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 2009.



69

Infográfico

3.5 Estratégias de qualificação da informação nos registros da APS

Você terá cerca de 45 minutos para realizar esta atividade.

Orientações:

1. O objetivo desta figura é demonstrar como é possível otimizar a qualidade de dados clínicos, utilizando 
adequadamente os recursos informacionais da estratégia e-SUS APS.

2. Caso a sua unidade de saúde ainda não use plenamente um sistema de informação com formulários ele-
trônicos, você conseguirá também realizar esta tarefa.

3. O Infográfico apresenta as estratégias de qualificação da informação mais importantes do e-SUS APS. Elas 
podem ser facilmente identificadas nos formulários de coleta de dados. 

4. iga o roteiro de análise e responda à questão que se segue.

Há uma série de recursos informacionais que padronizam o vocabulário técnico-científico a partir de concei-
tos de saúde, pactuados em consenso. Utilizados adequadamente nos SIS, eles ampliam a eficiência da co-
municação, pois os significados dos termos são preservados, assim como a estrutura de dados. Em paralelo 
aos padrões de terminológicos, processos de identificação dos atores do encontro clínico e da unidade de 
saúde também fomentam a segurança e credibilidade dos dados clínicos. O conjunto dos recursos, tornam 
cada episódio da prestação de cuidados em um evento único, capaz de refletir bem o cenário real da assis-
tência nos formulários.

Roteiro de análise:

• explore os seis pontos de destaque e responda à questão que se segue;
• procure associar as suas práticas de registro de dados ao propósito das estratégias de qualificação das 

informações dos e-SUS APS, listadas no quadro.
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Infográfico 3 – Formulários clínicos do e-SUS APS e recursos de qualificação dos dados clínicos

Quadro 5 – Estratégias de qualificação das informações no e-SUS APS PEC e CDS PEC e CDS

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Identificação do evento de prestação de cuidado Especificação do evento de prestação de cuidado

1 - Associa a unidade de saúde ao evento 4 - Vocabulário de saúde padronizado

2 - Associa o cidadão ao evento 5 - Especificação do dado clínico

3 - Associa o profissional de saúde ao evento 6 - Menu ajustado às rotinas da atenção primária à 
saúde
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AGORA RESPONDA ESTE DESAFIO

Cada pessoa é única, assim como o seu conjunto de dados registrados, determinando necessidades de cui-
dado próprias.

Suponha que em sua unidade de saúde, na mesma manhã, cheguem duas mulheres com demandas pelo 
cuidado. Uma delas é Mariana Silva, 22 anos, com atraso menstrual de uma semana, à procura de um teste 
de gravidez. A outra é Mariana Silva, 24 anos, que comparece para uma consulta de pré-natal. Que cuidados 
a unidade de saúde e você devem ter para evitar falhas na prestação do cuidado e no registro das ações? 

Identificação inequívoca das mulheres através da CNS e RG, em cada ponto da prestação de cuida-
dos.
Escuta atenta à demanda individual e registro do motivo da consulta, de forma paralela à prestação 
de cuidados.
Especificar corretamente o motivo da consulta no formulário, utilizando o CIAP2 ou CID 10, no 
caso dos formulários do e-SUS AB - PEC.
Identificar o profissional que presta cuidado através do CNS e CBO.
Dar seguimento ao percurso da prestação de cuidados no sistema de informação, acompanhando-o 
nos passos do menu, no caso de utilizar o e-SUS AB - PEC.
Registrar os dados clínicos de forma completa, observando o tipo de dado e unidade de medida 
pré-formatados no formulário.

(   )

(   )

(   )

(   )
(   )

(   )
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Videoaula
3.6 Dado qualificado é dado seguro

Objetivos

Acesso

Dar ciência aos profissionais de saúde da importância da dimensão “segurança” 
na qualidade de dados. Apontar ameaças à privacidade de dados e orientar boas 
práticas e o comportamento seguro dos profissionais de saúde frente aos SIS. 
Segurança de dados e a legislação sobre privacidade de dados, com elementos da 
nova LGPD.

https://youtu.be/SDtvX0EwfE4

Conteúdo do vídeo

A preocupação com a segurança de dados sobre a saúde das pessoas é parte inerente do processo de traba-
lho nos serviços de saúde, nos ambientes de prestação de cuidados ou nos administrativos.

Isso não muda quando os formulários de papel estão associados aos sistemas de informação.
O profissional de saúde já tem como prática guardar em sigilo as informações pessoais de que tenha conhe-
cimento, no desempenho de suas funções.

O direito à privacidade, ou seja, da proteção das informações de um cidadão que foi revelada em um encon-
tro clínico, é um dos princípios éticos norteadores do exercício profissional. 
Desta forma, é para garantir esse direito à privacidade dos dados pessoais identificados, que inúmeros re-
cursos são utilizados nos SIS. 

Nesta videoaula, conheça quais são eles e saiba como utilizá-los bem. Agindo com transparência e respeito 
em relação à proteção dos dados de saúde, você estará cumprindo determinações éticas e legais, e contri-
buindo para aprimorar a qualidade das informações. 
São muitos os desafios da privacidade de dados na era da transformação digital. O debate sobre a defesa 
desse direito está inserido no contexto da globalização das informações. 

Foi para aumentar a proteção contra o uso indevido de dados que o governo brasileiro sancionou a Lei Geral 
de Proteção de Dados, a LGPD de 2018. Ela regulamenta a forma como as informações pessoais são coleta-
das e tratadas, dispondo sobre os direitos de seus titulares, ou seja, de todos os cidadãos. Ela se aplica tam-
bém às informações sobre saúde, de forma que o cidadão deve consentir o uso secundário de seus dados. 

No Sistema e-SUS APS a comunicação entre os profissionais da mesma unidade de saúde é facilitada através 
do compartilhamento de informações por meio do sistema. No entanto, o acesso às informações é possível 
também entre unidades de saúde e níveis de cuidado. 

Para isso, é necessário o aceite de TERMO e o consentimento do cidadão em relação à sua própria privaci-
dade. Ao se falar em consentimento, é imprescindível um breve esclarecimento a respeito do princípio da 
autonomia do paciente, para que ele compreenda o que estará consentindo.

https://youtu.be/SDtvX0EwfE4
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Lembre-se de que o prontuário pertence ao cidadão. Toda a informação contida no prontuário eletrônico po-
derá ser compartilhada nas Redes de Atenção à Saúde que fazem o cuidado do cidadão, por meio do Sistema 
e-SUS APS, ou ainda via impresso, quando solicitado pelo cidadão.

Inúmeros são os recursos dos SIS que apoiam o sigilo na preservação da privacidade. O mais importante 
deles é o controle de acesso. Este mecanismo é como a chave de um cofre. Algumas pessoas podem ter per-
missão e outras não. 

Você deve se lembrar quantas vezes precisou usar uma senha em seu dia a dia. Na sua conta bancária, no 
e-mail, nas redes sociais. Nos SIS é a mesma coisa. O prontuário de uma pessoa pertence a ela, a informação 
contida nele é como o tesouro dentro de um cofre, os SIS. O acesso aos dados está sob a nossa guarda para 
que possamos usar as informações durante a prestação de cuidados, em benefício do cidadão e nunca para 
expor desnecessariamente os seus dados. 

Para controlar o acesso, os sistemas utilizam a identificação do profissional, geralmente o número do seu 
CPF ou CNS e uma senha pessoal. Essa senha é de conhecimento apenas do profissional, usuário dos SIS. 
Não deve ser compartilhada com ninguém. Este conjunto único, usuário e senha, identifica também todas as 
ações que ele realiza no sistema, como preencher um formulário de coleta de dados, apenas realizar a leitura 
dos registros clínicos, imprimir um documento clínico, entre outras. 

Outro recurso é classificação dos usuários do sistema em perfis, de forma que as pessoas possuam acessos 
diferentes. Isso significa que há restrições que permitem que cada profissional tenha conhecimento apenas 
de um conjunto de dados necessários para que execute determinadas tarefas; aquelas que são importantes 
para sua atividade profissional. Um mesmo SIS pode ser usado por vários profissionais, cada um com um 
conjunto de tarefas e privilégios bem definidos.

Um mecanismo que aumenta a segurança e a qualidade de dados é a identificação inequívoca do cidadão, do 
profissional que presta cuidados e da unidade de saúde. 

Os dados de determinado indivíduo devem representar uma realidade única, acontecida no tempo e no es-
paço. Isso quer dizer que ao garantir estes identificadores estamos contribuindo para que os registros sejam 
confiáveis e únicos de um evento que ocorreu em determinadas circunstâncias, local e data. Por isso, o e-SUS 
APS precisa do CPF, CNS, CBO, endereço para identificar corretamente os dados que foram inseridos em um 
formulário clínico. 

É também desta maneira que os relatórios de saúde são úteis para a análise da realidade de uma comunida-
de, município, estado e do país.
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Análise do cotidiano

3.7 Os formulários CDS

Você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade.

O Sistema de coleta de dados simplificada (CDS) é parte da estratégia e-SUS APS, sendo considerado um 
sistema de transição, contingência ou adequado para cenários sem informatização. O processo de coleta de 
dados se dá por meio de fichas e posterior digitação.  
  
O questionário autorreferido de condições / situação de saúde faz parte do conjunto de fichas de CDS. Ele 
possibilita, que no momento do cadastro, os problemas ou condições referidas pelo próprio indivíduo sinali-
zem necessidades específicas de acompanhamento pela equipe de saúde.

Orientações:

1. O objetivo desta atividade é exercitar o preenchimento dos formulários clínicos da APS utilizando as boas 
práticas de preenchimento. 

2. Mesmo que o contexto não seja o das suas tarefas específicas na atenção primária à saúde ou que você 
não utilize as fichas CDS, você conseguirá realizar o exercício e irá aprender com esta atividade.

3. Escute o áudio com a entrevista de um cidadão, realizada por um profissional de saúde, no momento do 
cadastro na unidade.

4. Preencha a ficha CDS e responda às questões que se seguem.   

https://drive.google.com/open?id=1Kx5caFMYzw9cO25N5aRV9yhTW7uj6507&pli=1&authuser=0


75

PODCAST. Diálogo do cidadão com o profissional de saúde

Profissional Bom dia! Então o senhor quer fazer seu cadastro aqui nesta unidade de saúde… qual é 
o seu nome?

Cidadão Bom dia. Meu nome é Geraldo Magela da Silva

Profissional Sr. Geraldo, eu vou fazer algumas perguntas agora para que a equipe de saúde desta 
unidade possa conhecer você melhor. Sabendo o que o senhor mais necessita ficará 
mais fácil apoiá-lo. Mas ainda não é a consulta, é mesmo para registrar bem os dados 
sobre como você se sente em relação à sua condição de saúde atual. Tudo bem para 
você?

Cidadão Tudo bem, pode perguntar sim

Profissional Em relação ao seu peso, como o senhor considera? Que está adequado, abaixo ou aci-
ma do peso?

Cidadão Ahhh, eu emagreci muito, minha vida está muito difícil

Profissional Então vamos falar sobre a sua saúde. O senhor está fumante?

Cidadão Não
Profissional Faz uso de álcool?
Cidadão Eu bebo sim, por isso vim parar aqui na casa da minha filha. Ela vai me ajudar a parar 

com a cachaça
Profissional Faz uso de drogas?
Cidadão Não
Profissional Tem hipertensão arterial?
Cidadão O que é isso?
Profissional É pressão alta, senhor Geraldo. Alguma vez já foi consultar e o profissional de saúde 

falou que a pressão estava alta?
Cidadão Ahhh, …nunca, não
Profissional Tem diabetes?
Cidadão Não, aquela doença do açúcar no sangue? Nunca tive
Profissional Teve Acidente Vascular Cerebral ou derrame?
Cidadão Não
Profissional Teve infarto
Cidadão Não
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Profissional Tem alguma doença do coração?

Cidadão Não

Profissional Tem ou teve alguma doença nos rins?

Cidadão Não

Profissional Tem doença no pulmão?

Cidadão Não

Profissional Está com hanseníase?

Cidadão Não

Profissional Está com tuberculose?

Cidadão Não

Profissional Tem ou teve câncer?

Cidadão Não

Profissional Tem alguma outra doença que eu não falei, senhor Geraldo?

Cidadão Tenho sim, o doutor disse que meu fígado tem cirrose

Profissional Teve alguma internação nos últimos 12 meses?

Cidadão Esse ano, eu fiquei 2 meses internado para ver se parava de beber. Eu parei, mas 
logo voltei

Profissional Teve diagnóstico de algum problema de saúde mental, feito por profissional de 
saúde?

Cidadão Quando estava internado o doutor falou que eu era alcoólatra e que isso é uma 
doença

Profissional Isso mesmo senhor Geraldo, precisa de tratamento, ter muita força de vontade, ter 
apoio da família e dos amigos

Vamos falar agora sobre a sua alimentação, está bem?  Quantas vezes o senhor se 
alimenta por dia?

Cidadão Comer mesmo, duas vezes

Profissional Qual é a origem da alimentação? 

Cidadão Como assim?
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Profissional Eu vou te falar algumas opções e o senhor me diz quais delas correspondem à sua con-
dição neste momento. O senhor se alimenta em restaurante popular?  Recebe doação 
de algum restaurante? Recebe doação de algum grupo religioso? Recebe doação de 
popular?

Cidadão Ahhh… eu como o que me dão na rua

Profissional Então, como o senhor disse, está mesmo passando por momentos difíceis

Cidadão É... eu preciso de ajuda, porque eu quero melhorar, prometi para minha filha
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Leitura complementar

3.8 Informatiza APS

Orientações: você terá cerca de 30 minutos para realizar esta atividade. 

Ela tem como objetivo ampliar seus conhecimentos a respeito das boas práticas de registro clínico e do pro-
cesso de mudanças na forma de registrar dados na APS, através de sistemas informatizados. 

Conheça mais sobre o Informatiza APS e como esta estratégia será transformadora do cuidado à saúde do 
cidadão: http://sisaps.saude.gov.br/informatizaaps/

http://sisaps.saude.gov.br/informatizaaps/ 
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UNIDADE 4

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
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4 ENCERRAMENTO DO CURSO

A informatização dos registros clínicos é considerada a melhor forma de interlocução tecnológica em apoio 
ao cuidado à saúde das pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. A estratégia da saúde digital, em 
todo mundo, traz a expectativa de que a expansão e o uso adequado e ético das tecnologias digitais de saúde 
possam revolucionar a maneira como as pessoas alcançarão padrões mais elevados de saúde e terão mais 
acesso aos serviços para promover saúde e bem-estar.

Resultados positivos e de qualidade na saúde estão associados à gestão dos processos de trabalho coletivos. 
Na atenção primária à saúde, a comunicação efetiva é o elo que impulsiona mais eficiência nas decisões, 
cooperação e integração entre as equipes, e entre a unidade e seu território. Neste sentido, a informatização 
dos registros tem o papel de organizar, documentar e contabilizar todas as ações de cuidado, valorizando-as 
ainda mais frente à sociedade. Com apoio tecnológico, a gestão da saúde é capaz de estabelecer objetivos 
claros e mensuráveis, propor e monitorar processos de mudança e atingir sustentabilidade nas ações com 
base em resultados.
    
Mais do que isso, não se trata simplesmente de registrar, mas de manter ativo o processo de troca de mensa-
gens confiáveis e íntegras que complementam a comunicação verbal entre os membros da equipe de saúde. 
O uso de prontuários eletrônicos apoia e fortalece a coordenação do cuidado aos cidadãos acompanhados 
em serviços de atenção primária à saúde. Mas não basta ter um instrumento potente, é preciso utilizá-lo 
corretamente. Falhas no trabalho em equipe e na comunicação entre profissionais colocam em risco a segu-
rança do paciente e dos trabalhadores. 

Na busca pela excelência das ações de saúde, potencializadas pelas informações confiáveis, esta capacitação 
buscou valorizar os recursos humanos, junto aos processos de trabalho da APS. Apoiados por tecnologia, a 
qualificação das informações se dará de maneira fluida e responsável, trazendo mudanças positivas e solu-
ções sob medida para os desafios da atenção à saúde no território e no país.
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Avaliação final

4.1 Avaliação final 

Você terá até 60 minutos para realizar a avaliação do curso.

A avaliação é também uma grande oportunidade de aprendizagem e uma experiência formativa que dinami-
za a construção do conhecimento.  Confrontados com desafios que simulam as práticas do cotidiano é que 
somos capazes de demonstrar e consolidar a aquisição de novas competências. É neste sentido que possibi-
litamos o exercício da dúvida como uma oportunidade de refletir e consolidar o entendimento de conceitos 
essenciais a que este curso se propôs ensinar. Em cada uma das três unidades você realizou exercícios co-
mentados. 

Agora, gostaríamos de saber como foi sua experiência de aprendizado no curso e o quanto você tornou-se 
mais bem preparado para a mudança de atitude frente ao registro de dados clínicos. 
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