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O USO DA INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PRÁTICA AVALIATIVA DAS 
AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. Juliana Maciel Pinto, Tatiana Engel Gerhardt 
(orient.) (UFRGS). 

Este trabalho emergiu de parte dos resultados do projeto “Fluxos e utilização de serviços de saúde: mobilidade e 
necessidades em saúde de usuários e novos desafios para a integralidade em saúde pública”, que entre seus objetivos 
secundários buscou caracterizar a rede de serviços de saúde de Atenção Básica (AB) e a sua utilização, a partir de 
dados do Sistema de Informação e Informática do SUS (DATASUS) e de normas e portarias existentes para avaliá-
los. O presente estudo busca analisar o uso da informação, proveniente de Sistemas de Informação em Saúde (SIS), 
como instrumento de prática avaliativa das ações na AB em saúde, utilizando abordagem qualitativa. Os dados 
coletados serão provenientes de entrevistas semi-abertas, realizadas com gestores municipais de saúde de 13 
municípios da metade sul do Rio Grande do Sul. Será realizada análise temática dos dados, com auxílio do software 
de categorização de dados qualitativos NVivo. Os resultados do referido projeto de pesquisa evidenciam que certos 
municípios ofertaram quantidades de consultas de AB que excedem os parâmetros assistenciais, indicando a oferta de 
consultas a outros municípios que apresentaram déficits para os mesmos atendimentos e mostrando que a 
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municipalização da AB não está completamente implementada. Problemas nas notificações das informações podem 
constituir vieses nas interpretações destes resultados, o que instigou a pesquisadora a desvelar as atitudes dos 
gestores municipais frente à existência das tecnologias de informação disponíveis para a avaliação e planejamento na 
AB em saúde. Estudos que abordam o uso de SIS no nível local são minoria entre estes, portanto, acredita-se que os 
resultados contribuirão para o aprimoramento dos SIS e na reflexão acerca da importância da utilização dos SIS para 
o planejamento local. (PIBIC). 
 




