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RESUMO 
 
 
SENA, Viviane Lima de. Processo de alimentação do sistema de informação do 
HiperDia: estudo de caso no município de Natal/RN. Natal, 2008. 135p. Dissertação 
(Mestrado) – Departamento de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. 
 
 
Embora os registros apontem a participação do Município de Natal na alimentação do 
sistema HiperDia, uma avaliação realizada pelo MS em 2004 detectou que o número de 
cadastros efetuados em Natal estava bem aquém do estimado. Com o intuito de 
conhecer o funcionamento do HiperDia, realizamos o presente estudo com o objetivo de 
analisar as ações desenvolvidas pelos profissionais envolvidos no processo de 
alimentação do sistema HiperDia no município de Natal/RN. A pesquisa desenvolveu-se 
dentro de uma perspectiva quantitativa, com delineamento de estudo de caso 
exploratório, realizada nos serviços de saúde que integram os diversos níveis de 
organização dos que estão diretamente envolvidos com o processo de alimentação do 
sistema HiperDia no município de Natal/RN, representados aqui pela SMS, distritos 
sanitários e as Unidades de Saúde da Família no período de agosto a outubro de 2008. 
Participaram do estudo 110 profissionais, entre enfermeiros, médicos, operadores, 
administrador e um coordenador. Os resultados da pesquisa mostraram que a 
alimentação do HiperDia em Natal era mantida principalmente pelos profissionais de 
saúde e os operadores. Dentre as ações desenvolvidas afirmam que realizam o 
cadastro, acompanhamento, atualização dos dados e as rotinas de transferência. 
Relatam que as dificuldades no processo de alimentação dos dados estão relacionadas 
ao processo de trabalho das equipes e/ou falta de estrutura do Programa de 
Hipertensão e Diabetes (HÁ e DM), a descontinuidade dos investimentos federais no 
aprimoramento do HiperDia e a ausência de treinamento. Podemos constatar então, 
que o processo de alimentação do sistema HiperDia em Natal, portanto, vem se 
desenvolvendo nos três níveis (SMS, distritos e unidades de saúde), no entanto não 
está correspondendo as expectativas estabelecidas pelo MS, tendo em vista que as 
lacunas no fluxo da informação estão prejudicando o resultado final desse processo. 
 
 
 
Descritores: HiperDia, sistema de informação e enfermagem 
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ABSTRACT 
 

 

SENA, Viviane Lima de. Feeding processo f information system HiperDia: a case 
study in Natal/ RN. Christmas 2008. 135 p. Thesis (MA) – Departamento de Pós-
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
 
 
 
Although the records indicate the involvement of the City Christmas in the feeding 
system HiperDia, a survey conducted by the Health Ministry in 2004 found that the 
number of entries made in Natal was well below estimate. In order to understand the 
functioning of HiperDia, we performed this study to analyze the actions taken by the 
professionals involved in power system HiperDia in Natal / RN. The research has 
developed  into a quantitative perspective, with the design of exploratory case study 
conducted in the health services that integrate the various levels of the organization  
who are directly involved with the process of system power HiperDia in Natal / RN , 
represented here by SMS, health districts and the Family Health Units in the period from 
August to October 2008.Study participants were 110 professionals, including nurses, 
physicians, operators, administrator and a coordinator. The survey results showed that 
feeding HiperDia in Natal was maintained mainly by health professionals and 
operators. Activities include carrying out the state registration, monitoring, and updating 
of data transfer routines. They report that the difficulties in the process of feeding data 
are related to the work of teams and / or lack of structure of the Program of 
Hypertension and Diabetes (HA and DM), the discontinuity of federal investments in 
improving the HiperDia and lack of training. We can see then that the process of feeding 
system on Christmas HiperDia therefore is developing the three levels (SMS, districts 
and health units), however is not matching the expectations established by MS, 
considering that the gaps the flow of information are undermining the end result of this 
process.  
 
 
Descriptores: Hiperdia. Information system. Nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a ampliação da rede básica de saúde no Brasil e as novas políticas de 

saúde começou a surgir nos serviços a necessidade de se implantar nas unidades 

básicas de saúde algumas atividades que até então não eram realizadas, tais como: 

vacinação, registro de prontuários e os sistemas de informações epidemiológicos e 

gerenciais. Isto resultou na contratação de enfermeiros para responder as novas 

exigências da saúde no país (SILVA et al., 2001). 

A enfermagem, portanto desenvolve seu processo de trabalho com a finalidade 

de organizar a assistência para favorecer o processo de cuidar individual e coletivo, 

tendo como objetivo de trabalho, prioritariamente, a equipe de saúde, que visa alcançar 

condições adequadas de assistência e trabalho, através de instrumentos e meios que 

proporcionariam a operacionalização desta gerência (RESCK, 2006) 

Ancorado no entendimento que os registros de saúde devem apontar as 

necessidades e o perfil da população assistida, a informação em saúde passa então a 

ser considerada como um importante instrumento para o fortalecimento do sistema de 

administração local e regional, bem como para a prática do enfermeiro nos diversos 

níveis de atenção a saúde (BARBOSA, 2006). 

Tais mudanças influenciaram na criação dos Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS), ou seja, em programas que visam proporcionar uma melhor compreensão de 

importantes problemas de saúde da população, favorecendo assim a definição de 

prioridades para cada população. No entanto, apesar dos avanços, os problemas 

decorrentes desses sistemas surgiram desde os primeiros registros na década de 1970 

(ALMEIDA, 1998). 
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Dentre os principais problemas enfrentados, destacam-se a falta de 

padronização e normatização de documentos, disponibilidade e acesso à informação e 

a subnotificação dos dados (MORAES; SANTOS, 2001).  

Contudo, embora apresentem falhas, não podemos menosprezar o fato de que 

muitos dos dados produzidos pelos sistemas de informação existentes no Brasil quando 

interpretados de maneira correta apontam resultados significativos para a construção 

de ações de saúde da população.  

A identificação precoce da alta prevalência e incidência de algumas doenças tem 

chamado atenção das autoridades, tais como a as doenças cardiovasculares, em 

especial a (HA) Hipertensão Arterial e o (DM) Diabetes Mellitus que no contexto atual 

são responsáveis por um elevado número de internações/ano e óbitos no país 

(BRASIL, 2002) 

A mortalidade por doenças cardiovasculares passa então a ser considerada um 

problema de Saúde Publica em todas as esferas de atuação, tanto no Sistema Único de 

Saúde (SUS) como no Sistema complementar (OLMOS; LOTUFO, 2002). Segundo 

dados do SIM (Brasil, 2007) as doenças cardiovasculares estão entre as principais 

causas de óbito nas últimas décadas no Brasil. Em Natal/ RN as doenças do aparelho 

circulatório (doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares) 

corresponderam a 28,5% das causas de morte em 2005, ocupando o primeiro lugar nas 

causas de óbito do município (NATAL, 2006). 

Quanto à prevalência da hipertensão arterial e diabetes mellitus nas cidades 

brasileiras estudos apontam que aproximadamente entre 22% a 44% da população 

sejam portadores de HA (BOING; BOING, 2007). 
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Mediante essa problemática, o Ministério da Saúde (MS) vem empenhando 

esforços para que ocorra uma maior articulação e integração das informações em 

saúde facilitando assim avaliação contínua da atenção à saúde prestada na rede básica 

a esses usuários (BRASIL, 2003). Assim, em março de 2002, criou o Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus (PRAHADM). 

É uma estratégia que visa aumentar a prevenção, diagnóstico, tratamento e controle 

dessas doenças através da reorganização da Rede Básica dos Serviços de Saúde/SUS 

visando dar resolutividade e qualidade no atendimento programa de saúde voltado para 

a atenção da saúde desses usuários hipertensos e diabéticos (BRASIL, 2001).  

O MS propôs então uma reorganização da atenção a partir da atualização dos 

profissionais da rede básica, da garantia do diagnóstico e da vinculação do paciente às 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento e acompanhamento, promovendo 

assim, a reestruturação e a ampliação do atendimento e garantindo o acompanhamento 

sistemático dos indivíduos identificados como portadores de HA e DM (BRASIL, 2001).   

Em paralelo, foi criado um sistema informatizado que permite o cadastramento e 

o acompanhamento desses usuários, em todas as unidades ambulatoriais do SUS. O 

objetivo do sistema é gerar informações para os gerentes locais, gestores das 

secretarias municipais, estaduais e para o MS, ao mesmo tempo em que, em médio 

prazo, defini o perfil epidemiológico desta população. Em conseqüente cria estratégias 

de saúde pública para realizar possíveis mudanças no quadro atual de saúde dessa 

população (BRASIL, 2001). 

Nessa perspectiva, o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos - HIPERDIA, assim como é denominado, possibilitaria o 

planejamento da saúde através das informações geradas nos atendimentos prestados a 
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essa clientela, através dos casos confirmados que devem ser cadastrados e vinculados 

às UBS e às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2004).  

O Sistema HIPERDIA propõe ainda o estabelecimento de uma produção 

permanente de informações, através do seu manuseio contínuo (BRASIL, 2002), tendo 

em vista que seu instrumento deverá ser utilizado diariamente, atuando como um 

construtor de ações e uma ferramenta de avaliação do impacto da atenção prestada no 

próprio nível de assistência (SPANGOL, 2005).  

No contexto do modelo assistencial proposto pelo HIPERDIA os profissionais de 

saúde, mas especificamente, médico e enfermeiros devem participar diretamente do 

cadastro e acompanhamento dos usuários atendidos na unidade, tendo em vista que o 

usuário hipertenso e/ou diabético necessita de uma equipe multiprofissional de saúde 

para obter diagnostico e acompanhamento adequado. Essas ações quando realizadas 

em conjunto possibilitam o compartilhamento das responsabilidades entre os membros 

das equipes (BRASIL, 2002; VANDERLEI; ALMEIDA, 2007).  

Embora o registro dos diversos sistemas de informação realizado nas UBS se 

destine, aos diversos profissionais da equipe de saúde, dentre eles: o agente 

comunitário de saúde (ACS), o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro e o médico, 

alguns estudos apontam o enfermeiro, como ator principal dessa atividade, o que 

conseqüentemente acarreta em uma maior sobrecarga de trabalho (BRASIL, 2002; 

BARBOSA, 2006). 

Segundo Spangol (2005), o enfermeiro tem basicamente quatro atividades 

essenciais que norteiam a sua profissão: a assistência, a gerência, o ensino e a 

pesquisa. Na atenção básica, no entanto a capacidade dos profissionais enfermeiros de 

atuarem na organização e implementação do funcionamento das UBS se sobressaiu, 
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fazendo assim com que se criassem novos campos de conhecimento e atuação (SILVA 

et al., 2001; BARBOSA, 2006). 

Tais afirmações foram confirmadas em estudo realizado por Chianca e Rocha 

(1999) para a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) em saúde 

coletiva no Brasil que apontou as atividades dos enfermeiros vinculadas, 

prioritariamente, ao funcionamento dos centros e postos de saúde, sendo 

caracterizadas como assistenciais e administrativas, contemplando desde a 

organização e planejamento dos serviços de enfermagem dentro das UBS até a 

assistência direta aos usuários do serviço.  

Outro estudo realizado pela CIPE possibilitou ainda descrever as ações de 

enfermagem desenvolvidas na rede básica de saúde no Brasil, sendo 28% 

correspondentes a atenção individual, 23,9% à coletiva e 33% refere-se às ações do 

campo gerencial na unidade de saúde e 13% são relativas à coordenação, organização, 

treinamento, controle e supervisão do trabalho de enfermagem (SILVA et al., 2005).  

Assim sendo, o profissional enfermeiro tem assumido importante papel na 

atenção básica, visto que realiza articulação entre os vários profissionais da equipe de 

saúde, organiza o processo de trabalho em enfermagem, e coordena programas de 

saúde. Mesmo reconhecendo a importância das práticas de enfermagem, destacamos 

a atuação do enfermeiro na saúde pública como um desafio para a enfermagem, tendo 

em vista que a assistência aos usuários hipertensos e/ ou diabéticos vai além da 

consulta e do acompanhamento estendendo-se ainda ao monitoramento, planejamento 

das ações e a avaliação da atenção prestada.  

 Mesmo considerando alguns avanços importantes na organização da atenção à 

saúde do usuário hipertenso e diabético, especialmente quanto à ampliação das 
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campanhas de detecção e dos serviços nesse campo da atenção, ainda podemos 

constatar importantes entraves que dificultam o planejamento de ações voltadas para 

essa clientela. Dentre eles destacamos as lacunas existentes nos SIS, caracterizados 

pelas falhas nos registros e subnotificação. Vale ressaltar ainda que esse problema não 

é único e exclusivo do HIPERDIA, estando presente nos diversos tipos de sistemas de 

informação em saúde do SUS (ALMEIDA, ALENCAR, 2000). 

Apesar da existência de várias experiências municipais bem sucedidas quanto à 

garantia do acompanhamento dos casos de HA e DM no âmbito da atenção básica 

(BRASIL, 2004), observou-se que os indicadores não refletem a situação real do país, 

pois existem falhas nos registro das ações de cadastro e acompanhamento dos 

usuários no HIPERDIA, bem como a ausência do registro por parte do sistema 

complementar de saúde, ou seja, a clientela assistida pelos planos de saúde. Dessa 

forma, fica inviável a produção de informações que promovam a elaboração de 

indicadores de saúde de impacto que permita a avaliação continua da atenção na rede 

pública.  

 Segundo Mendes et al. (2000) todo o processo gerencial e de planejamento deve 

estar embasado em informações precisas e disponíveis em “tempo real” para que, de 

fato, estas possam ser usadas como instrumento para melhoria da qualidade das 

decisões.  

 Para que se cumpram esses pressupostos é preciso entender que as 

informações, além de identificar as limitações e as possibilidades, podem revelar o 

resultado da interação entre eles, o que, sem dúvida, contribuirá para o aprimoramento 

da vigilância e monitoramento das doenças, óbitos e agravos em saúde (MENDES, 

2001).  
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A SMS de Natal vem intensificando esforços no ajuste organizacional para o 

aprimoramento da qualidade das ações, serviços e práticas de saúde em todos os 

níveis de atenção. Uma das medidas tomadas foi à implantação do Sistema HIPERDIA 

em maio de 2002, em toda a rede de saúde do município. site HiperDia (2008) 

Após uma avaliação realizada em âmbito nacional pelo MS (BRASIL, 2004) o 

município de Natal/ RN foi destacado por não corresponder às normas mínimas 

estabelecidas pela portaria conjunta n° 02, de 05 de Março de 2002, que determina 

para cidades com número de habitantes superior a 500.000 o registro de pelo menos 

30% dos hipertensos e/ ou diabéticos do município. Nesta pesquisa foi detectado, que 

após cinco anos da implantação do HiperDia o município de Natal apresentava apenas 

11% da população acometida por essas patologias cadastradas no sistema nacional – 

HiperDia (MS/ DATASUS, 2008). 

Atualmente, em 2008, o Município de Natal apresenta 15.503 usuários 

cadastrados no sistema HIPERDIA, totalizando 30,29% da população estimada de 

hipertensos e/ ou diabéticos do município. Corroborando com os dados do site HiperDia 

(200) que estima a existência de 32.824 usuários hipertensos, 18.353 diabéticos e 

9.176 hipertensos e diabéticos no Município de Natal. Conquanto possamos observar 

um aumento significativo de registros, o município ainda não alcançou a meta 

estabelecida pelo MS. 

O Município de Natal vem captando e cadastrando os usuários com muita 

dificuldade, desde a operacionalização do serviço até a atualização do sistema. 

Mediante essa problemática o serviço está prejudicado, tendo em vista que a falta de 

informação desencadeia uma serie de fatores que comprometem as ações em saúde, 

tais como: a ausência de medicação, o reduzido número de profissionais destinados a 
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número desconhecido de hipertensos e diabéticos, ou pela restrição de serviços de 

saúde disponibilizado a população hipertensa e diabética no município. 

Nessas circunstâncias, acredito que o conhecimento sobre o processo de 

alimentação desse sistema de informação no Município, na perspectiva dos 

profissionais envolvidos nessas ações, permitiria detectar as dificuldades que 

comprometem o desempenho das atividades de alimentação.  

Dessa forma, e reconhecendo a necessidade da alimentação contínua do 

HIPERDIA, questiono: Como ocorre o processo de alimentação do HIPERDIA no 

município de Natal? Quem são os profissionais envolvidos nesse processo? Quais as 

ações dos profissionais envolvidos no processo de alimentação do Sistema HIPERDIA? 

Quais são as dificuldades enfrentadas pelos profissionais envolvidos no processo de 

alimentação do Sistema HIPERDIA? 

Com base nestes questionamentos, realizamos este estudo com o propósito de 

analisar as ações desenvolvidas pelos profissionais envolvidos no processo de 

alimentação do sistema HIPERDIA no município de Natal/ RN. 

Ao propor esses questionamentos de estudo, partimos de pressuposto de que a 

falta de informações sobre os hipertensos e diabéticos acompanhados na atenção 

básica está relacionada com os entraves nos registros das ações realizadas, bem como 

a interação entre os setores envolvidos . As dificuldades vivenciadas pelos profissionais 

no cadastramento e acompanhamento dos usuários refletem no baixo desempenho do 

Município quanto à alimentação do sistema HIPERDIA. Portanto, conhecer as 

dificuldades presentes nas ações nos permitirá ajudar para o aperfeiçoamento do 

sistema enquanto sua finalidade. 
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A realização desta pesquisa é orientada pelos manuais do Ministério da Saúde, 

que referem o sistema de informação em saúde enquanto a sua abrangência, 

alimentação e expansão, bem como o pensamento sistêmico e as perspectivas 

utilizadas nas organizações administrativas complexas (MAXIMIANO, 2008). 

O enfoque sistêmico teve origem com a teoria gera dos sistemas que mencionam 

que qualquer realidade se compõe de elementos independentes, que em conjunto 

organizam o todo. O sistema possui uma estrutura e funcionamento interativos 

internamente e com outros sistemas (MAXIMIANO, 2008). Dessa forma, visionamos o 

sistema de informação como um sistema complexo que precisa ser compreendido em 

suas fases. 

Acredito que o conhecimento produzido a partir desta pesquisa ajudará nas 

discussões dos profissionais envolvidos na atenção à saúde do usuário hipertenso e 

diabético, desde os profissionais de saúde até os gestores, além de representar uma 

fonte de dados de grande valor para a realização do diagnóstico do HIPERDIA no 

Município, norteando o planejamento e avaliação das ações em saúde. 
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2. OBJETIVOS 

 

Geral 

Analisar as ações desenvolvidas pelos profissionais no processo de alimentação 

do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos - 

HiperDia no município de Natal/ RN. 

 

Específicos 

 Caracterizar os profissionais das Unidades de Saúde da Família cadastrados 

como usuários do Sistema de informação – HiperDia; 

 Identificar as ações realizadas pelos profissionais no processo de alimentação do 

SIS – HiperDia; 

 Identificar as dificuldades vivenciadas pelos profissionais no processo de 

alimentação do Sistema HiperDia; 

 Descrever como ocorre o processo de alimentação do SIS – HiperDia. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A fundamentação deste estudo contempla quatro tópicos de discussão, 

intitulados respectivamente: Os Sistemas de Informação em Saúde no Brasil, 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos – 

HiperDia, Sistema de Informação em Saúde e a sua relação com o profissional no 

contexto atual de saúde pública e Conceitos norteadores do estudo.  

 

3.1 Os Sistemas de Informação em Saúde no Brasil 

 

No início da década de 1990, com a Lei n. 8.080/90, a Constituição Federal 

Brasileira criou o SUS, que dispunha sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, a 

partir da união de todos os serviços públicos (federal, estadual e municipal), bem como 

os privados (conveniados/ contratados) com o intuito de promover um acesso universal 

e equânime ao SUS (BRASIL, 2005; SILVA; LAPREGA, 2005). 

A partir da consolidação do SUS houve então a necessidade de reorganizar 

estruturalmente os sistemas de informação em saúde existente no país, tendo em vista 

que o antigo modelo não correspondia à lógica de acompanhamento integral estipulado 

pelo novo sistema de saúde.  Para tanto, o novo sistema de informação deveria 

possibilitar uma avaliação permanente da situação de saúde da população, bem como, 

dos resultados das ações executadas o que permitiria um acompanhamento, controle e 

fiscalização do repasse de recursos (SILVA; LAPREGA, 2005). 
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De acordo com dados históricos os primeiros registros de informações em saúde 

criados foram na década de 1970 e 1980, a partir dos indicadores de saúde da 

população obtidos através de métodos indiretos, tais como: dados censitários e 

pesquisas amostrais. Apenas um pequeno número de federações obtinha os dados 

através dos indicadores epidemiológicos e/ ou demográficos da população, tais como 

os estados das regiões sudestes e sul do país (ALMEIDA; ALENCAR, 2000). 

Por outro lado, embora os problemas relacionados com a subnotificação se 

propaguem por todo o país, as regiões norte e nordeste apresentam mais problemas 

decorrentes da falta de cobertura o que muitas vezes produz indicadores de saúde que 

nem sempre refletem a situação real de saúde de determinada região.  

Embora as informações sobre mortalidade tenham representado um marco 

referencial para a utilização das informações em saúde como um instrumento 

fundamental para o registro e planejamento de ações, não podemos descartar as 

tendências observadas nas principais doenças infecciosas que acometeram a 

população. 

Mesmo tendo observado um avanço significativo nos sistemas de informação em 

saúde, seu aperfeiçoamento continua e sempre será uma meta a ser alcançada 

(MORAES; SANTOS, 2001), uma vez que a presença de falhas e necessidades são 

fatos freqüentes nos mais diversos tipos de sistema de informação em saúde do país. 

Visando solucionar, ou pelo menos minimizar esses problemas, a partir de 1975 

foi implantado o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), sistema pioneiro que 

protocolou o registro dos óbitos, visto que anteriormente existiam diversas formas de 

atestado médico o que dificultava o processo de dados e a análise das informações 

coletadas. No mesmo ano tivemos a criação do Sistema Nacional de Vigilância 
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Epidemiológica (SNVE) que era responsável pelo registro padronizado das doenças de 

notificação compulsória. Vale ainda ressaltar que com a sua efetivação e a utilização 

das informações provenientes de outros sistemas o SNVE possibilitou a experiência de 

descentralização das informações, o que mais na frente traria contribuições 

significativas para a criação de programas de aprimoramento das informações em 

saúde (ALMEIDA, 1998). 

Em seguida foi implantado o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) que 

visava o controle e pagamento das internações hospitalares através dos registros de 

internamento, mediante o preenchimento de um instrumento individualizado de 

Autorização de Internações Hospitalares (AIH) (Almeida, 1998). Porém, esse sistema 

ao contrário dos demais tinha uma especificidade, sua cobertura se restringia à 

população usuária do sistema de saúde vigente na época, atualmente, ao SUS.  

Com a ampliação do SUS, passou a existir uma demanda crescente de 

descentralização da informação, visto que o SUS prega a descentralização da gestão 

dos serviços de saúde, fazendo com que os municípios assumam, também, 

responsabilidade pela produção, organização e coordenação das informações em 

saúde devendo deixar de lado o mero papel de coletor e transmissor de dados (SILVA; 

LAPREGA, 2005). 

Segundo Almeida (1998), essa visão foi reforçada a partir da criação do Sistema 

de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) que incorporou a descentralização dos 

serviços juntamente com a introdução da informática nos serviços de saúde. No entanto 

o processo de descentralização da informação trouxe consigo muitas discussões, de 

um lado as iniciativas municipais para a produção de informação, do outro a produção 
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individual de documentos próprios, o que poderia gerar incompatibilidade de 

informações.  

Outro fator que contribuiu para o fortalecimento da descentralização da produção 

de informação foi a Norma Operacional Básica - 96 (NOB/ 96) que estabelece a gestão 

plena dos serviços de saúde pelos municípios e a capacidade de operar os sistemas de 

informação básicos como pré-requisito para o repasse de recursos financeiros. Visto 

que as informações produzidas nos municípios são em menor volume, o que permite o 

processamento ágil e rápido, agilizando sua disponibilidade para uso local, permitindo a 

identificação de possíveis falhas rapidamente (ALMEIDA, 1998) 

Mesmo com todos esses incentivos os sistemas de informação em saúde do país 

apresentam alguns problemas, tais como: a falta de uma maior padronização e 

normatização dos sistemas, dificuldades de compatibilizar as informações e a 

dificuldade de acesso às informações (ALMEIDA; ALENCAR, 2000). 

No entanto, embora ainda existam desafios e limitações para se alcançar o 

aperfeiçoamento dos SIS, é cada vez mais expressiva a importância da informação na 

nossa prática, tendo em vista que tais informações, bem como, o conhecimento e os 

dados obtidos são fundamentais para o desenvolvimento das nossas atividades diárias, 

uma vez que a ausência desses instrumentos possivelmente resultaria no 

comprometimento do desenvolvimento de nossas ações.  

Essa maior proximidade entre os benefícios da informação e a gestão tem 

proporcionado a identificação dos problemas e das perspectivas para as informações 

de interesse da área da saúde, subsidiando o processo de gestão do SUS, tendo em 

vista que as informações em saúde constituem um alicerce do projeto de conquista 

social e da construção da cidadania (MORAES; SANTOS, 2001). 
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Os SIS no Brasil são constituídos por informações originadas de diversas 

instituições, mensuradas a partir da cobertura e pelos atendimentos realizados nos 

serviços ambulatoriais e hospitalares, os quais requerem informações atualizadas e 

regulares sobre as condições de saúde da população, o acesso e a configuração da 

oferta de serviços, dentre outras informações que são fundamentais para a organização 

do serviço (BRASIL, 2001) 

Vale ressaltar ainda que o uso de informação na saúde poderá resultar em uma 

melhor compreensão de importantes problemas de saúde. Segundo Teixeira (1996), a 

informação em saúde é o produto de um conjunto de informações sociais, demográficas 

e epidemiológicas em saúde, produzidas por instituições publicas e privadas, utilizadas 

no conhecimento da realidade local, regional e nacional, no apoio ao planejamento de 

ações em saúde.  

Contudo é necessário desenvolver mecanismos que permitam o controle do fluxo 

da informação entre os níveis municipais/ estaduais e nacionais, de modo a assegurar 

agilidade da produção das informações nos três níveis de gestão do sistema 

(ALMEIDA, 1998).  

Apesar da existência de diversos problemas é possível que com o 

aprimoramento dos SIS, esses sistemas possam então cumprir sua verdadeira função, 

que é garantir aos usuários do serviço o direito a uma assistencial integral e universal, a 

partir de um planejamento adequado (BRASIL, 2005). 

A informação em saúde é considerada uma ferramenta de grande importância, 

tendo em vista que a sua aplicação no serviço é capaz de gerar conhecimento sobre as 

condições de vida e saúde da população, além dos seus agravos, bem como para o 

planejamento de ações, tomada de decisões e análise das produções em saúde 



31 

 

geradas nos diversos níveis de atenção a saúde. Sendo assim, possibilita aos sujeitos a 

alcançarem uma autonomia no desenvolvimento do trabalho em saúde (GUEDES, 

2007).  

O sistema de informação em saúde deve ser compreendido enquanto um 

instrumento flexível e dinâmico que dá suporte e fortalece o processo de 

gerenciamento, subsidiando a tomada de decisão, deve contemplar as diretrizes 

básicas que dão sustentação ao modelo assistencial de saúde no país e ser capaz de 

gerar informações necessárias para a avaliação do serviço prestado (MISHIMA, et al., 

1996).  

Atualmente no Brasil o Ministério da Saúde gerencia alguns sistemas de 

informação, dentre eles: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 

Sistema de Informação de Programa de Humanização no Pré-natal e no Nascimento 

(SIS-Pré-natal), Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Sistema de 

Informação do Câncer de Mama (Siscam), Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunizações (SI/PNI), Sistema de Informações Hospitalares (SIS/SUS), 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos (SINASC), Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS), Subsistema do 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS) de Autorização de Procedimentos de 

Ambulatoriais de Alta Complexidade/ Alto Custo (Apac) e o Sistema de Cadastro e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia) que terá uma atenção 

especial nesse estudo (BRASIL, 2005). 

 Vale ressaltar ainda que com a implantação de alguns programas de saúde 

específicos do Ministério da Saúde, abrem-se novas perspectivas para o planejamento 

de intervenções em saúde de curto, médio e longo prazo, tendo em vista a contribuição 
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desses programas como fonte de informação em saúde possibilitando assim, a 

transmissão de informações básicas de saúde à população, para os profissionais e para 

os gestores. Como exemplo, destacamos a ESF que além de oferecer tratamento 

básico de saúde, realiza o cadastro de famílias atendidas, fornecendo assim um 

levantamento de dados demográficos, socioeconômico, culturais, relacionados ao meio 

ambiente, bem como referentes à mortalidade e morbidade (JORGE; GOTLIEB, 2001). 

 Jorge e Gotlieb (2001) afirmam ainda que esses programas idealizados pelo MS 

geram uma gama significativa de dados pertinentes à saúde da população, contribuindo 

assim, para a construção de relatórios que possibilitem cada vez mais conhecer a 

realidade sociossanitária da população acompanhada, bem como, a avaliação dos 

serviços de saúde oferecidos.   

No entanto, apesar dos avanços dos sistemas de informação em saúde 

relacionada aos programas de saúde, verificadas nos últimos anos, tem se observados 

importantes problemas decorrentes da duplicidade de informação, subnotificação, à 

falta de uma maior padronização e normatização de documentos dos sistemas, 

dificuldades de compartilhar as informações e a dificuldade de acesso às informações 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2000). 

Tais problemas são vivenciados diariamente pelos membros da equipe de saúde 

que manuseiam dois sistemas de informação responsáveis por pacientes hipertensos e 

diabéticos, ou seja, o SIAB e o HiperDia, em uma mesma unidade. 

O SIAB é considerado o principal instrumento de monitoramento da ESF, 

idealizado para agregar e processar as informações sobre as populações assistidas, 

cujas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e acompanhamento e 

analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. São instrumentos de 
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coleta de dados do SIAB: acompanhamento de hipertensos (FICHA-B-HA) e ficha de 

acompanhamento de pacientes diabéticos (FICHA-B-DIA). Enquanto que o sistema de 

cadastro e acompanhamento de hipertensos e diabéticos – HiperDia é responsável pelo 

cadastro e acompanhamento dos usuários portadores de HA e/ ou DM atendidos em 

toda atenção básica nos municípios que aderiram ao Programa de Assistência 

Farmacêutica à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus (TOSCANO, 2005; BRASIL, 

2002).  

 Sendo assim, o registro do cadastro e acompanhamento dos usuários 

hipertensos e diabéticos está contemplado em dois SIS e deve ter suas prioridades 

articuladas como os outros sistemas de informação, a fim de se obter o maior número 

de fontes pertinentes a essas duas patologias que acometem uma grande parcela da 

população brasileira.  Portanto, é fundamental uma melhor estruturação e manutenção 

do SIS com o intuito de contribuir para um diagnóstico mais próximo do real da 

hipertensão arterial e do diabetes no Brasil. 

 

3.2 Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos – 

HiperDia 

 

O HiperDia (ANEXO A) é um sistema informatizado criado pelo MS em 2003 cuja 

função é cadastrar e acompanhar os portadores de hipertensão arterial e/ ou diabetes 

mellitus captados a partir do Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do 

SUS.  
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A portaria n° 371/GM de 04 de Março de 2002 institui o Programa Nacional de 

Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, como parte 

integrante do Plano Nacional de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus, objetivando a implantação do cadastramento dos portadores de 

hipertensão e diabetes em nível nacional, para então, ofertar de maneira contínua os 

medicamentos para HA e DM, o acompanhamento e a avaliação dos impactos na 

morbimortalidade para estas patologias para a rede básica de saúde. 

Somando–se ao cadastro e acompanhamento desses usuários, o HiperDia 

permite também, gerar informações para a aquisição, dispensação e distribuição de 

medicamentos de forma regular e sistemática a todos os usuários cadastrados no 

sistema. Entre outros benefícios, o HiperDia orienta os gestores públicos na adoção de 

estratégias de intervenção que permita a modificação do quadro atual de saúde da 

população, garante o recebimento dos medicamentos padronizados a todos os 

pacientes cadastrados no sistema e permite conhecer o perfil epidemiológico da 

hipertensão arterial e da diabetes na população (BRASIL, 2002) 

Para a execução do programa as responsabilidades ficaram definidas entre o 

gestor federal, das secretarias estaduais e as secretarias municipais. Ficou a cargo das 

SMS: a implementação em nível local, com apoio das Secretarias Estaduais de Saúde, 

do Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus; o 

cadastramento dos pacientes e manutenção do Cadastro Nacional atualizado; a 

garantia de acesso ao tratamento clínico aos portadores destas doenças na rede básica 

de saúde; a participação nos processos de capacitação dos profissionais da rede 

básica para o acompanhamento clínico destas doenças; a implantação de outras ações 

de promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis voltados para a melhoria do 
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controle clínico destas doenças e a guarda, gerenciamento e dispensação dos 

medicamentos recebidos e vinculados ao Programa (BRASIL, 2002). 

Sendo assim, a Portaria conjunta n° 02, de 5 de março de 2002 atribui como 

responsabilidade dos municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada:  

“O cadastramento de portadores de Hipertensão Arterial e de 
Diabetes Mellitus, assim como a atividade correspondente de 
alimentação e análise dos sistemas de informação; a necessidade de 
ferramenta que possibilite o cadastro e acompanhamento dos casos 
confirmados de hipertensão arterial e de diabetes Mellitus; o 
conhecimento de parâmetros reais que garantam o fornecimento contínuo 
dos medicamentos aos pacientes hipertensos e diabéticos de acordo com 
a padronização do Ministério da Saúde; o conhecimento do perfil 
demográfico, clínico e epidemiológico da população atingida, 
possibilitando a implementação de estratégias de saúde pública que 
alterem o quadro sanitário atual”  

 
Como complemento das ações cada gestor municipal assinou um Termo de 

Adesão, responsabilizando-se por integrar o programa de assistência farmacêutica ao 

seu município, através do cadastro e acompanhamento dos portadores de hipertensão 

arterial e diabetes mellitus, de forma a assegurar aos pacientes cadastrados o 

recebimento dos medicamentos padronizados prescritos. Vale ainda ressaltar que os 

municípios deveriam atingir os percentuais de cadastramento correspondente ao 

número de habitantes, após 180 dias da publicação do termo de adesão no Diário 

Oficial, correndo o risco de não receber as medicações e recursos necessários para o 

atendimento, caso não atingisse a meta, conforme estipulado na tabela 1. 
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Tabela 1 – População residente e o porcentual de pacientes que deverão ser 
cadastrados após 180 dias da publicação do termo de adesão no Diário Oficial 
(Brasil, 2001). 
 

População Residente/ habitantes Percentual de pacientes cadastrados 

Até 30.000  80% 

De 30.001 até 100.000  60% 

De 100.001 até 500.000  40% 

De 500.001 e mais habitantes 30% 

Fonte: Portaria Conjunta N.º 02, de 05 de março de 2002.(*), MS, BRASIL, 2002. 

 

Outro documento que fortalece o HiperDia está descrito na portaria conjunta 

n°112 de 19 de junho de 2002, que aprova o fluxo de alimentação da base nacional do 

HiperDia, obrigatório para todos os municípios que aderirem ao Programa de 

Assistência Farmacêutica à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Disponibiliza 

todas as informações, bem como, o comportamento epidemiológico dos agravos à 

população cadastrada, a todos os gestores do SUS e estabelece que o não 

cumprimento dos fluxos estabelecidos nesta Portaria para envio de arquivos implicará o 

não recebimento dos medicamentos pelo município no mês posterior à data fixada para 

o envio dos arquivos.  

O sistema de cadastramento e acompanhamento dos usuários hipertensos e/ou 

diabéticos inicia-se nas UBS após a confirmação do diagnóstico clínico e compreende 

duas etapas: o preenchimento da ficha de cadastro (ANEXO B) em duas vias, na qual a 

primeira via deverá ficar anexada no prontuário do usuário e a segunda deverá ser 

enviada para digitação; e a ficha de acompanhamento (ANEXO C) preenchida durantes 

as consultas subseqüentes realizadas pela equipe de saúde (OLIVEIRA, 2005). 
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O fluxo da informação por parte dos municípios que aderiram ao Programa de 

Assistência Farmacêutica à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus deverá ser feita 

por intermédio do cadastro dos usuários, conforme a rotina descrita pelo MS com a 

participação das unidades de saúde, distritos sanitários, centralizador municipal e o 

sistema federal, como demonstra a Figura 1.  

 

          

           Fonte: Software do DATASUS/ SE/ MS – sistema HiperDia 

         

 Figura 1 – Fluxo Federal da Informação do sistema HiperDia (2008). 

 

Toscano (2004), afirma ainda que, embora esses programas se caracterizem 

como uma experiência exitosa, as limitações do plano ainda são muitas, entre elas 

destacamos: a extensão da cobertura da campanha de hipertensão arterial, a 
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continuidade do acompanhamento dos casos detectados, através da absorção dos 

casos suspeitos pela rede, da qualidade e de eficiência dos cuidados oferecidos, do 

aumento da adesão ao tratamento preconizado e da disponibilidade interrupta de 

medicamentos nos serviços de saúde.  

Portanto, para reduzir a incidência e a prevalência das complicações e lesões de 

órgãos alvos, é de suma importância a capacitação dos profissionais para diagnosticar 

novos casos, tratamento e monitoramento dos pacientes, garantir o acesso aos 

cuidados e as tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento 

da doença, para o prolongamento e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas 

(MAIA; MORANO, 2002; BRASIL, 2005). 

 

3.3. Sistema de Informação em Saúde e a sua relação com o profissional no 

contexto atual de saúde pública 

 

O processo de gestão em saúde requer sistemas de informação que alimentem 

os gestores de forma oportuna e permanente com dados corretos sobre as condições 

de saúde e doença no âmbito do território de atuação, condições de vida e ambientais, 

condição de atuação do sistema e dos serviços de saúde, suas formas de 

funcionamento e grau de comprometimento dos objetivos. Assim, os gestores poderão 

tomar decisões, bem como implementar ações baseadas na realidade local e regional 

de seus serviços e das necessidades de sua população (BRASIL, 2005).  

Ao longo dos anos, tem predominado na prática dos profissionais, nas unidades 

básicas de saúde, a utilização dos SIS. Em geral, todas as informações referentes às 



39 

 

características demográficas, epidemiológicas e a ações em saúde são registrados nos 

SIS, seja através de instrumentos e formulários, ou programas (software).  

No entanto tem-se observado que esses registros vêm acontecendo de maneira 

desorganizada, acarretando perda de informação, bem como subnotificação de casos e 

ações em saúde. Por outro lado, temos a ocorrência de falhas pertinentes aos 

mecanismos de armazenamento dessas informações, gerando dificuldades em refletir a 

real condição de vida e saúde de uma determinada população. Isso mostra que os 

profissionais de saúde sentem dificuldade em trabalhar com os mais diversos tipos de 

sistema de informação, prontuários e formulários.  

Infelizmente, a relação desses profissionais com os instrumentos não são os das 

mais agradáveis, seja em virtude do desconhecimento do material, descaso com a 

informação, falta de preparo ou até mesmo sobrecarga no trabalho. A compreensão da 

interação do profissional com o SIS é complexa, e a ausência de estudos sobre a 

relação dos profissionais com os sistemas de informação em saúde, dificulta ainda mais 

esse entendimento. 

Observa-se, portanto, dificuldade dos técnicos em trabalhar com terminologias 

da saúde no registro das informações, bem como a dificuldade dos profissionais de 

saúde em manusear os sistemas de informação. Em estudo anterior Santos, Paula e 

Lima (2003) discutiram a compreensão dos enfermeiros acerca dos sistemas de 

informação, descrevendo sua relação com: pouco conhecimento sobre sistema de 

informação, insatisfação com o sistema manual de registro; necessidade de um sistema 

informatizado; desejo de utilizar um sistema de classificação em todas as fases do 

processo de enfermagem e a dificuldades com os diagnósticos de enfermagem e o 

registro manual.  
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Os profissionais de saúde também devem estar preparados para desenvolver 

ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo, bem como, serem capazes de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para eles, a partir das 

informações coletadas no seu âmbito de trabalho. Os profissionais devem ainda realizar 

seus serviços dentro do mais alto padrão de qualidade e princípios éticos, em virtude da 

sua responsabilidade com a atenção a saúde, que não se encerra no ato médico, mas 

sim com a resolução de problemas de saúde (PERES; CIAMPONE, 2006) 

Assim, a equipe de saúde da família é utilizada como uma estratégia para 

promover a mudança no atual modelo de assistência à saúde do país, possibilitando a 

efetivação dos princípios que norteiam o SUS tais como: integralidade da assistência, 

universalidade, equidade, participação e controle social, intersetoriedade, 

resolutividade, saúde como direito e humanização do atendimento; resultando em um 

vínculo e na criação de laços de compromisso e co-responsabilidade entre os 

profissionais, a partir de um trabalho de vigilância à saúde, com responsabilidade 

integral sobre a população que reside na área de abrangência de suas unidades 

(VANDERLEI; ALMEIDA, 2007) 

Para tanto, se faz necessário que todos os profissionais de saúde participem do 

processo de alimentação dos sistemas de informação em saúde e se comprometam 

com o serviço, tendo em vista que sua participação é fundamental para o 

funcionamento desse processo. Vale ressaltar que a qualidade da informação é 

conseqüência da qualidade com que se realizam as etapas, desde a coleta ou registro 

até a disponibilização dos dados produzidos pelos Sistemas de informação (MORAES; 

SANTOS, 2001; CAMARGO JR, 2004). 
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As informações em saúde devem ser configuradas como instrumentos/ 

ferramentas do processo de cuidar, este podendo ser entendido como um processo de 

trabalho, que tem como finalidade uma assistência de qualidade e serviços 

organizados, obtidos a partir do conhecimento real sobre determinada situação. Nesse 

sentido faz-se necessário entender a equipe como rede de relações, entre agentes que 

apresentam saberes diferentes e que desenvolvem práticas distintas, para a construção 

da assistência.  

É a partir dessa interação entre os profissionais e os responsáveis pelos 

sistemas e os serviços, que podem ser geradas condições para a qualificação 

profissional e, conseqüentemente, a melhoria do SUS. 

Deste modo, quando pensamos em informação em saúde, articulada a ESF, 

devemos compreendê-la como um instrumento do processo de trabalho capaz de 

contribuir para a transformação do modelo assistencial, bem como, uma tecnologia do 

trabalho em saúde, capaz de ser protagonista de mudanças e comprometida com a 

defesa da vida (VANDERLEI e ALMEIDA, 2007). 

Embora ocorra uma interação entre os profissionais da saúde e SIS, o aumento 

da demanda de serviço tem gerado alguns problemas entre os profissionais, dentre eles 

e a sobrecarga de trabalho. Muito se discute sobre a assistência à saúde. No entanto, o 

planejamento de ações a partir das informações em saúde obtidas na assistência, tem 

sido relegado aos profissionais 

Alguns estudos apontam o enfermeiro nos diversos serviços de saúde, como ator 

fundamental para essa integração entre os vários profissionais de saúde, além de 

buscar organizar o processo de trabalho da equipe, com o intuito de concretizar as 
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ações a serem realizadas junto com os usuários que procuram o serviço para atender 

às suas necessidades de saúde e doença (SPAGNOL, 2005). 

Na enfermagem, o profissional enfermeiro é o responsável legalmente por 

assumir funções gerenciais, a quem compete a coordenação da equipe de técnicos e 

auxiliares de enfermagem, a condução e a viabilização do processo de cuidar, bem 

como a gerencia de alguns programas de saúde. Para tanto o enfermeiro gerente 

deverá utilizar-se de um planejamento local por tratar-se de um processo que permite 

adequar as necessidades às ações reais observadas em cada comunidade, 

estabelecido a partir da situação epidemiológica identificada e da capacidade 

operacional do serviço que poderá ser obtidas a partir das informações em saúde 

coletadas no serviço (PASSOS, 2006). 

Por tanto, partindo do princípio de que, as informações em saúde, além de 

contribuir para a assistência à saúde, a gerência e organização do serviço, também 

apontam novas perspectivas para a atuação do enfermeiro. No exercício da gerência, o 

enfermeiro possibilita a participação dos demais profissionais, a fim de subsidiar 

reflexões a cerca do planejamento de ações em equipe relacionado as informação em 

saúde gerada pelo grupo (SPAGNOL, 2005). 

 

3.4 Conceitos Norteadores do Estudo 

 

Pai da Teoria Geral dos Sistemas, o cientista alemão Luwing Von Bertalanffy, 

criou também a essência do pensamento ou enfoque sistêmico. Ou seja, a idéia de 

elementos que interagem e formam conjuntos para realizar objetivos.  
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 A teoria geral dos sistemas, que explora todos e totalidade, tem duas conceitos 

básicos: a realidade é feita de sistemas, que são feitos de elementos interdependentes. 

A realidade não é feita de elementos isolados, sem qualquer relação entre si. Portanto, 

para Maximiano (2008), para compreender a realidade, é preciso analisar o todo e não 

apenas os elementos isolados, e suas inter-relações. 

 Segundo Bertalanffy apud Maximiano (2008), a tecnologia e a sociedade 

tornaram-se tão complexas que as soluções tradicionais não são suficientes. É 

necessário utilizar abordagens de natureza holística ou sistêmica, ou generalista ou 

interdisciplinares. Assim sendo, a teoria dos sistemas é a reorientação do pensamento 

e da visão do mundo a partir da introdução dos sistemas como um novo paradigma 

cientifico, que contrasta com paradigma analítico e linear, de causa e efeito, da ciência 

clássica. 

Maximiano (2008) conceitua sistema como um todo complexo ou organizado; é 

um conjunto de partes ou elementos que forma um todo unitário ou complexo. Um 

conjunto de partes que interagem e funcionam como todo é um sistema, que pode ser 

representado como um conjunto de elementos ou componentes interdependentes, que 

se organizam em três partes: entrada, processo e saída.  

 Entradas: as entradas ou componentes (inputs) compreendem os elementos ou 

recursos físicos e abstratos de que o sistema é feito, incluindo todas as 

influencias e recursos recebidos do meio ambiente.  

 Saídas; as saídas dou resultados (outputs) são os produtos do sistema.  

 Feedback (palavra que significa  retorno da informação, efeito retroativo ou 

realimentação) é o que ocorre quando a energia, informação ou saída de um 
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sistema a ele retorna. O feedback reforça ou modifica o comportamento do 

sistema. 

 

Outra idéia importante do pensamento sistêmico está relacionando a noção de 

que a natureza dos sistemas é definida pelo observador. Portanto, para administrar a 

complexidade, é preciso entendê-la, percebendo os elementos da realidade como parte 

do sistema, para então compreender os sistemas e sua complexidade (MAXIMIANO, 

2008). 

Em síntese, Maximiano afirma que os limites de qualquer sistema sempre 

dependem do observador, ou seja, os sistemas são como você o enxerga. Deste modo, 

é preciso fazer “recortes na realidade” para dividi-la em sistemas menores para que 

possa ser estudados isoladamente para compreender o todo. 

Uma vez descrito os conceitos da teoria geral dos sistemas e do enfoque 

sistêmico, acreditamos que este conceitos possam nos ajudar na melhor compreensão 

do sistema HiperDia.  
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4. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa desenvolveu-se dentro de uma perspectiva quantitativa, com 

delineamento de estudo de estudo de caso exploratório, que permite a utilização de 

variáveis mensuráveis com o objetivo de explicar um fenômeno (CODATO; NAKAMA, 

2006). 

 Segundo Yin (2001), o estudo de caso consiste em uma pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 

especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. Embora se caracterize pelo estudo de fenômenos complexos, o estudo de 

caso pode abranger pessoas, processos e eventos. Permite ainda descrever com 

detalhes um fenômeno, avaliá-lo ou desenvolver explicações para o mesmo, através de 

múltiplas fontes de informações (LEEDY, 1997). 

Para Lakatos e Marconi (2001) a pesquisa exploratória é escolhida quando a 

partir da formulação de questões ou de um problema o pesquisador procura se 

familiarizar com um ambiente, fato ou fenômeno desconhecido. 

 

4.1. Unidades de Análise 

  

O Sistema de cadastramento e acompanhamento dos portadores de hipertensão 

arterial e diabetes, HIPERDIA, é composto por três segmentos que realizam atividades 

correspondentes a alimentação e analise dos sistemas de informação. 

Para atender os objetivos propostos no estudo a pesquisa foi realizada nos 

serviços de saúde que integram os diversos níveis de organização do que estão 
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diretamente envolvidos com o processo de alimentação do sistema HIPERDIA no 

município de Natal/ RN, representados aqui pelas 36 Unidades Saúde da Família 

(USF), pelos 5 Distritos Sanitários e pela Secretária Municipal de Saúde (SMS) (Figura 

2).  

                   

Fonte: Elaborado a partir da informação do HiperDia, da SMS, 2008. 

 
Figura 2 – Organização do programa HiperDia no Município de Natal/RN, 2008. 

 

 

Vale salientar que embora a USF Planalto do Distrito Sul encontre-se localizada 

geograficamente no Distrito Oeste, a SMS considera essa unidade como parte do 

distrito Sul, fato este que justifica a inclusão do Distrito Sul no estudo. 
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4.1.1 Secretária Municipal de Saúde 

 

O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Está dividida 

geograficamente em 36 bairros, distribuídos em cinco regiões administrativas: Norte I, 

Norte II, Sul, Leste e o Oeste. De acordo com estimativa do IBGE, a população de Natal 

era de aproximadamente 810.205 habitantes no ano de 2007.  

Para atender essa população a rede municipal de saúde conta com 147 

unidades, sendo 80 de natureza pública municipal, 10 estaduais e 6 federais. De modo 

a complementar a prestação de serviços públicos com 6 unidades filantrópicas e 47 

unidades privadas contratadas localizadas nas distritos sanitários Norte I, Norte II, Sul, 

Leste e Oeste (NATAL, 2006; NATAL, 2007). 

Os distritos sanitários são áreas delimitadas pela territorialização, ou seja, 

definidas por aspectos geográficos, econômicos e sociais. Essa distribuição visa 

responder as necessidades resultantes das peculiaridades sócio-demográfica e 

sanitários epidemiológicos de cada área, prestando assim uma assistência básica de 

saúde, bem como, de pronto atendimento em urgência próxima as suas residências 

(NATAL, 2006). 

Portanto, cada distrito sanitário torna-se responsável pelas ações em saúde 

prestadas a determinada população, bem como pelas informações produzidas em suas 

unidades. A partir dessa produção, cada distrito sanitário bem como a SMS fica 

responsável pelo repasse dessas informações, mantendo assim um fluxo mensal de 

informação em saúde gerada a partir das USF. 
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4.1.2 Unidades de Saúde da Família 

 

O município de Natal conta atualmente com 61 Unidades Básicas de Saúdes 

(UBS) distribuídas nos cinco distritos sanitários. Dentre elas apenas 36 são 

classificadas como Unidade de Saúde da Família (USF), estando distribuídas nos cinco 

distritos sanitários com um total de 113 equipes de ESF (ANEXO D). Essas USF têm 

como objetivo cadastrar e acompanhar de todos os usuários inscritos no PRAHADM, 

bem como produzir relatórios operacionais e gerenciais, para promover a produção de 

informações em saúde.  

Como propósito é consolidar a estratégia do Programa Saúde da Família – PSF 

como estruturante da atenção básica, o estudo foi desenvolvido apenas nas 36 USF, 

uma vez que essas unidades são entendidas como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. As equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. 

A Tabela 2 mostra a distribuição das UFS e as Equipes de Saúde da Família 

(ESF) correspondente a cada distrito sanitário pertencentes à SMS de Natal, bem como 

o número de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), operadores e 

administradores do HiperDia, por distrito. 

Salientamos que na Tabela 2 e no transcorrer deste relatório, apresentamos os 

distritos sanitários por numeração, DS 1 a DS 5, como forma de preservar sua 

identidade. 
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Tabela 2 – Número de Unidades de Saúde da Família, Equipes e Profissionais de 
Saúde da Família do HiperDia, por Distrito Sanitário no Município de Natal/RN, 
2008. 
 

 
Distritos 

Sanitários 

 
USF 

N° de ESF 
por USF 

N° de profissionais 
médicos e 

enfermeiros 

 
Operador 

 
Administrador 

Norte 1 11 29 58 01 - 

Norte 2 10 33 66 01 - 

Leste 03 08 16 - - 

Oeste  11 40 80 01 01 

Sul  01 03 06 01 - 

Total 36 113 226 04 01 

Fonte: Site da Prefeitura de Natal - Secretaria Municipal de Saúde de Natal/ RN, 2008. 

 

 

4.2 População e amostra 

 

O universo estudado foi representada por profissionais envolvidos diretamente 

com a alimentação do Sistema HIPERDIA que atuam nas USF (226 médicos e/ou 

enfermeiros), nas sedes dos distritos sanitários (4 operador e 1 administrador) e na 

sede da SMS (coordenador do HIPERDIA), totalizando, 232 profissionais.  

Segundo as informações da SMS, apenas 190 servidores da SMS de Natal, 

dentre eles 184 médicos e/ou enfermeiros, 4 operadores, 1 administrador e um 

coordenador do HiperDia,  estavam vinculados aos HiperDia e atuando nos três níveis, 

determinando assim a população do estudo. 

Para a construção da amostra solicitamos junto ao Departamento de Atenção 

Básica (DAB) da SMS de Natal a relação das USF e dos médicos e enfermeiros que lá 

atuam. O número de profissionais da saúde e equipes de saúde em cada USF, assim 
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como a presença ou não de profissionais na equipe, profissionais de férias ou de 

licença em cada unidade está descrita no Apêndice A. 

Do total de 184 profissionais de saúde, 104 participaram da pesquisa, sendo 68 

enfermeiros e 36 médicos. Isto representou 43,5% do total da população de 

profissionais de saúde. Houve uma perda de 55 profissionais que não desenvolveram o 

instrumento de coleta de dados e de 25 que se recusaram a participar da pesquisa. 

Nos distritos sanitários e na secretária contamos com a participação de 100% 

dos  06 servidores, sendo 4 operadores pertencentes aos distritos Norte I, Norte II, 

Oeste e Sul, um administrador pertencente ao distrito Oeste a coordenadora do 

HIPERDIA.  

Portanto, participaram da pesquisa 110 profissionais, sendo 104 profissionais de 

saúde (médico e enfermeiros), 4  operadores, 1 administrado e o coordenador do 

HIPERDIA. 

 

4.3 Técnicas para a coleta de dados 

  

Utilizamos para a coleta de dados, as técnicas de entrevista estruturada e a 

aplicação de questionário. A escolha da técnica de coleta de dados e dos instrumentos 

foi feita levando-se em consideração as particularidades de cada categoria estudada, 

bem como o número de profissionais envolvidos na pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), a entrevista é um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional, cujo objetivo principal é a 

obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 
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Polit, Beck e Hungler (2004), ressaltam que uma entrevista estruturada é apropriada 

quando o pesquisador sabe, com antecipação, exatamente o que necessita saber e 

pode, portanto, estruturar questões apropriadas para obter as informações necessárias 

para alcançar os objetivos do estudo.   

No entanto, quando o instrumento de coleta de dados é completado pelos 

próprios respondentes por escrito e devolvidos ao pesquisador, temos um questionário 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), o questionário 

apresenta uma série de vantagens e desvantagens quando relacionado com a 

entrevista, dentre elas destaca-se o baixo custo, possibilidade de anonimato total, a 

ausência de um entrevistador assegura que não existirá parcialidade refletindo a reação 

do respondente ao entrevistador mais do que as próprias questões. 

Construímos três formulários para coleta de dados nas entrevistas estruturadas: 

1 para a entrevista com o coordenador do programa (APÊNDICE B), 1 para a entrevista 

com o administrador(a) (APÊNDICE C), e 1 a ser utilizado com os operadores 

(APENDICE D). Um questionário (APENDICE E) foi elaborado para aplicação com os 

profissionais de saúde. 

As variáveis contidas nos instrumentos foram elaboradas a partir do Manual de 

Operações 1.5 M 02 do Departamento de Informática do SUS – HiperDia e definidas 

pelos objetivos do estudo. As mesmas foram categorizadas em 4 grandes áreas: 

Informação sócio-demográficas e de trabalho, Ações desenvolvidas no processo de 

alimentação do HiperDia, O Sistema HiperDia e dificuldades e avanços do HiperDia 

(Quadro 1). A operacionalização das variáveis ocorreu através das questões especificas 

contidas nos formulários e no questionário, de acordo com a função no HiperDia de 

cada categoria profissional.  
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Quadro 1 – Variáveis investigadas no estudo, por temática relacionada ao objeto 
de estudo, Natal/RN, 2008. 
 

TEMÁTICA VARIÁVEL 

Informações sócio-demográficas e de trabalho Idade 
Sexo 
Escolaridade 
Profissão 
Tempo de profissão 
Cargo 
Tempo de cargo 
Tempo na instituição 
Distrito sanitário 

Ações desenvolvidas no processo de 
alimentação do sistema 

Cadastro e registro dos usuários 
Cadastro 
Acompanhamento 
Pesquisa 
Atualização dos dados 

Relatórios operacionais e gerenciais 
Relatórios 
Prazos de envio 

Exportação da Informação 
Envio de dados 
Retorno dos dados 

Sistema HiperDia Fluxo da informação 
Treinamento 
Curso de atualização 
Manual de operação 
Acesso ao manual 

Dificuldades Manuseio do sistema 
Equipe 
Serviço 
Organização 
Usuário 

 

4.4. Aspectos Éticos da Pesquisa 

  

A carta de liberação da pesquisa foi expedida pelo Chefe do Departamento de 

Gestão e Trabalho e Educação na Saúde (DGTES) no dia 28 de abril de 2008, sob o 

número 017/08, autorizando a realização do estudo na SMS (ANEXO E). Em seguida, 

em reunião do dia 17 de junho de 2008, o Comitê de ética da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, emitiu parecer favorável à realização do estudo, sob protocolo de 

n°130/2008, em atendimento à determinação da Resolução 196/96 do CNS (ANEXO F). 
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Anterior a realização do estudo, os participantes foram informados sobre o 

objetivo do trabalho e explicamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE F), o qual foi lido e solicitado a assinatura caso os profissionais 

concordarem em participar. 

 

4.5. Coleta de dados 

 

Após emissão do parecer favorável do comitê de ética, foi realizado estudo piloto 

com 4 profissionais de saúde, 1 operador e 1 administrador em unidades de saúde não 

pertencentes ao estudo, com o intuito de avaliar a viabilidade e adequação do 

instrumento de coleta, bem como, contribuir para o aprimoramento do seu conteúdo . 

Em seguida iniciamos a coleta de dados sem alteração significativa nos instrumentos, 

para o qual foi necessário deslocamento para as unidades de saúde nos 5 distritos 

sanitários, as sedes dos distritos sanitários e a sede da Secretaria Municipal de Saúde. 

Os dados foram coletados nos meses de agosto a outubro de 2008. Para a 

realização da pesquisa foi necessário o deslocamento para as unidades de saúde, 

distrito sanitários e a para a Secretaria Municipal de Saúde. 

A coleta de dados foi dividida em três etapas. A primeira etapa foi desenvolvida 

nas 36 Unidades de Saúde da Família. Inicialmente estabelecemos contato telefônico 

com os gestores da USF para agendar um encontro de esclarecimento sobre a 

pesquisa e para solicitar a participação dos profissionais. Em seguida entregamos os 

questionários aos gestores de cada unidade, o TCLE e um memorando circular 

expedido pelo Chefe do DAB (ANEXO G). Este documento estabelecia um prazo de 

uma semana para a devolução do material e salientava a importância da participação 
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de todos no estudo. Durante os três meses da coleta comparecemos às unidades 

recolhendo o material e conversando com alguns profissionais. 

As dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores para receber os questionários 

foram inúmeras, dentre elas citamos: falta de tempo para responder o questionário e 

desinteresse por parte do profissional. Ao final dos três meses 55 profissionais de 

saúde não devolveram o instrumento de coleta de dados, quando questionado os 

mesmos alegavam ter esquecido em casa, falta de tempo para responder, ou não ter 

recebido o instrumento. Mediante esta problemática, procuramos alguns profissionais 

individualmente para reforçar a importância da pesquisa e mais uma vez solicitar sua 

participação, restabelecendo um novo prazo, sem sucesso muitas vezes. Após três 

tentativa de recuperar os questionários não devolvido sem sucesso, o participante era 

considerado como perda da pesquisa. 

Totalizamos 55 perdas entre os profissionais de saúde. Destes, 25, na sua maioria 

médicos se recusaram a participar da pesquisa, pois alegavam que não estar 

envolvidos no processo de alimentação do HIPERDIA, portanto, não teriam nada a 

contribuir ao trabalho. 

Dentre as 36 USF, seis (16,7%) não tiveram participação no estudo, tendo em 

vista que nenhuns dos 29 profissionais que receberam o questionário nessas unidades 

os devolveram. As unidades foram: 10, 14, 19, 20, 28 e 31 (APÊNDICE A). 

A segunda etapa foi desenvolvida nas sedes dos distritos sanitários e na sede da 

SMS, com entrevista dos 4 operadores, o administrador e o coordenador do HiperDia. 

As entrevistas foram realizadas na última semana do mês de Outubro de 2008, sendo 

um dia da semana designado para cada distrito e na sexta feira foi realizada a 

entrevista com a coordenadora do HiperDia na SMS. Um DS foi excluído do estudo, 
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pois não possuía operador na sede, sendo suas fichas digitadas em outro distrito. Cada 

entrevista durou em média de 15 a 20 minutos. 

4.6 Organização e análise dos dados 

 

 Os dados das questões fechadas que faziam parte dos formulários e do 

questionário foram analisados através de estatística descritiva e organizados em 

quadro, tabelas e figuras. Utilizando as indicações de Minayo (2004) para a 

classificação de material discursivo, as respostas dos entrevistados às questões 

abertas foram agrupadas de acordo com a sua semelhança para a identificação de 

temáticas. 

 Por fim, os resultados foram fundamentados com a literatura científica pertinente 

e interpretados quanto ao seu significado teórico sobre a situação do sistema HiperDia 

em Natal/RN. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÔES 

 

A apresentação e discussão dos resultados foram divididas em três itens: 

Caracterização dos Sujeitos do Estudo, Ações Desenvolvidas no Processo de 

Alimentação do HiperDia; Dificuldades vivenciadas pelos profissionais. 

 

5.1 Caracterização dos Sujeitos do Estudo  

 

Dentre os participantes da pesquisa tivemos 110, destes 104 são profissionais de 

saúde, (68 enfermeiros e 36 médicos) e 5 profissionais de informática, destes 4 são 

operadores, 1 administrador e 1 coordenador do HiperDia. Segundo o MS (BRASIL, 

2002) o grupo de profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema 

compreende o pessoal de informática (administrador e operador) e de saúde (médico e 

enfermeiro). 

Além dos profissionais já citados anteriormente, o Programa HiperDia do 

município de Natal tem em seu quadro permanente de servidores um coordenador, que 

atua a nível de SMS, subordinado ao Departamento de Atenção Básica (DAB). O atual 

coordenador do HiperDia, informou que atua no programa há 3 anos, possui formação 

em nutrição e especialização, embora não seja em uma área correspondente a sua 

atuação dentro da SMS. 

 Segundo Maximiano (2008), as pessoas que administram qualquer conjunto de 

recursos são administradores, gestores ou coordenadores, ou seja, independentes da 

posição que ocupam, ou do titulo de seus cargos, elas acabam desempenhando 

alguma tarefa administrativa. Essa habilidade de planejamento, organização, controle e 
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trabalho de equipe, justifica a presença de outros profissionais em cargos 

administrativos. 

Na caracterização do administrador, nosso estudo apresenta servidor do sexo 

masculino com 44 anos, funcionário público há 15 anos, contratado como auxiliar 

administrativo e classificado como profissional de informática.  Segundo dados do CBO 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, (2003), os profissionais de informática 

são classificados como auxiliares de serviços de documentação, informação e 

pesquisa, apresentam código profissional de número 4151, e desempenham funções de 

organização de documentos e informações; orientam usuários e os auxiliam na 

recuperação de dados e informações; disponibilizam fonte de dados para usuários; 

prestam serviço de comutação, alimentam base de dados e elaboram estatísticas; 

executam tarefas relacionadas à elaboração e manutenção dos arquivos, podendo 

ainda, operar equipamentos, recuperar e preservar as informações por meio digital, 

magnético ou papel (BRASIL, 2003 – CBO). 

É preciso justificar a inclusão dos profissionais técnicos e administrativos no 

grupo do pessoal ocupado em atividades de informação, uma vez que, apesar dos 

mesmos trabalharem apenas com o suporte ao invés de trabalharem com a informação 

efetivamente, eles estão ligados a atividade de informação (LOUREIO: JANUZZI, 2007). 

O Quadro 2  diz respeito a caracterização dos profissionais cadastrados como 

usuários do sistema e responsáveis pelo cadastramento no HiperDia segundo as 

categorias profissionais, e participantes do estudo. 
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Quadro 2 – Caracterização dos médicos, enfermeiros, operadores e 
administrador, segundo as características demográficas, educacionais e de 
trabalho obtidos na coleta de dados, Natal, 2008. Natal – Rio Grande do Norte, 
2008. 
 

Profissionais 

Variáveis  

Médico 

 (n=36) 

Enfermeiro  

(n=68) 

Operador 

 (n=4) 

Administrador 

(n=1) 

f % f % f % f          % 

Sexo Feminino 21 58,3 66 97,1 04 100 1         100 

 Masculino 15 41,7 02 2,9 - - -            - 

Idade 29 – 39 01 2,8 06 8,8 01 25 1         100 

 40 – 49  09 25 47 69,1 01 25 -            - 

 50 – 59  19 52,8 13 19,1 02 50 -            - 

 60 ou mais 07 19,4 01 1,5 - - -            - 

 Não informou - - 01 1,5 - - -            - 

Escolaridade Ensino Médio - - - - 01 25 -            - 

 Graduação  04 11,1 20 29,4 01 25 -            - 

 Especialização 30 83,3 42 61,8 02 50 1         100 

 Mestrado - - 03 4,4 - - -            - 

 Esp / Mestrado 02 5,6 03 4,4 - - -            - 

Tempo de < 10 anos 01 2,8 01 1,5 02 50 1         100 

graduação 10 – 20 anos 06 16,7 32 47,1 - - -            - 

 21 – 30 anos 22 61,1 34 50 01 25 -            - 

 > 30 anos 07 19,4 01 1,4 01 25 -            - 

Tempo de < 10 anos 22 61,1 11 16,2 04 100 1         100 

Instituição 10 – 20 anos 09 25 43 63,2 - - -            - 

 21 – 30 anos 05 13,9 13 19,1 - - -            - 

 > 30 anos - - 01 1,5 - - -            - 

Distrito 

sanitário 

 

DS I 

 

05 

 

13,9 

 

14 

 

20,6 

 

01 

 

25 

 

 DS II 07 19,4 18 26,5 01 25 -            - 

 DS III 16 44,4 19 27,9 01 25 -            - 

 DS IV 01 2,8 04 5,9 - - -            - 

 DS V 02 5,6 03 4,4 01 25 -            - 

 Não informou 05 13,9 10 14,7 -  -            - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008.  
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O número de profissionais cadastrados como usuário do sistema no Município de 

Natal corresponde a 188 profissionais, contudo apenas 108 participaram do estudo, 

totalizando 57,4 % do universo de profissionais envolvidos no cadastro e 

acompanhamento dos hipertensos e/ ou diabéticos, seja ele manual ou digital. Destes 

104 são profissionais de saúde e 04 são operadores. 

Na categorização quanto ao sexo prevaleceu à força de trabalho feminina com 

91 (84,2%) de mulheres, sendo 66 enfermeiras, 21 médicas e 4 operadoras e apenas 

17 (15,8%) homens. A predominância feminina está relacionada segundo Martins et. 

al.(2006), com a preponderância das mulheres em atividades que envolvam o trato e o 

cuidado, sendo reforçado pelo arquétipo, atribuído às mulheres. Embora tenha havido 

mudança no cenário, à enfermagem ainda é uma profissão exercida 

predominantemente por mulheres.  

Podemos constatar ainda que se trata de profissionais maduros (Canesqui; 

Spinelli, 2006), com média de idade de  52 anos para a classe médica, idade máxima 

de 66 anos e mínima de 29 anos; entre os enfermeiros a média foi de 46 anos, 

apresentando 37 anos e 60 anos como a idade mínima e máxima, respectivamente. Já 

com relação aos operadores, as idades variam entre 38, 43, 51 e 58 anos. 

Predominou entre os profissionais pesquisados o titulo de especialista 74 (%); o 

tempo médio de graduação foi de 26 anos para os médicos e de 21 para os 

enfermeiros. Com relação ao tempo médio de prestação de serviços no Município de 

Natal, identificamos 10 e 15 anos de atuação para os médicos e enfermeiros, 

respectivamente, e considerando o tempo de implantação da ESF, entende-se que, a 

formação destes não os preparou para o atual modelo de vigilância à saúde. 



60 

 

 Segundo Formiga et. al. (2005) o tempo de formado pode ser um indicativo de 

tempo de experiência profissional no mercado de trabalho e de relativa maturidade, 

visto que o bacharelado tende a revelar suas competências e habilidades. Acreditamos 

também, que assim como o tempo de formação poderá influenciar na sua prática diária 

o modelo de saúde vigente na época de formação também tende a orientar sua 

assistência.  

Podemos supor então, que os profissionais de saúde tinham experiência 

profissional e vivência na área de atenção básica, o que possivelmente favoreceria o 

processo de alimentação do sistema, tendo em vista que os participantes declararam 

atuar no serviço antes mesmo da implantação do HiperDia nas unidades.  No entanto, 

esse dado não é suficiente para garantir a adequada alimentação do sistema, uma vez 

que a formação desses profissionais foi anterior ao novo modelo de saúde.  

Com relação aos operadores, a maioria obteve graduação superior em outros 

cursos que não estão ligados a atenção básica ou aos sistemas de informação. Dentre 

os cursos de formação, temos comunicação social, história e serviço social.  

Dois informantes concluíram cursos de especialização em suas áreas de formação.  

Segundo Cecim e Pinto (2007), este fato poderá ser justificado pela crescente 

demanda de profissionais e especialistas no país, tendo em vista o aumento nos 

últimos anos da escolaridade da população, e a elevada oferta de educação superior 

que se diversificou em profissões e áreas de especialidade. 

Podemos ainda relatar que embora os profissionais de informática 

(administradores e operadores) participantes do estudo não possuíssem nível de 

formação compatível com o exigido para esse tipo de trabalho CBO (2002), o nível de 

escolaridade entre os profissionais que desempenham tal função aumentou. 
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Este achado é justificado por Loureiro e Januzzi (2007), quando afirmam que o 

título de profissional da informação dá abertura à entrada de profissionais variados 

nessa classe, visto que o próprio conceito de profissional da informação ainda não 

possui um consenso na literatura, nem uma regulamentação por parte dos órgãos 

fiscalizadores. 

Quanto à distribuição dos profissionais por área de atuação, analisamos os 

dados de acordo com o universo do estudo (188 profissionais) e o número de 

participantes da pesquisa de modo a apresentar os dados de forma proporcional para 

cada distrito sanitário como mostra a quadro 3. 

Quadro 3 – Número de profissionais de saúde cadastrados como usuário do 
HiperDia e o número de participantes do estudo por distrito sanitário no 
Município de Natal – 2008. 
 

Distrito 
Sanitário 

 
N° de USF 

N° de profissionais 
médicos e enfermeiros 

Participantes 
do estudo 

Participação por 
DS (%) 

DS I 11 43 19 44,2% 

DS II 10 61 25 41% 

DS III 11 64 35 54,7% 

DS IV 03 14 05 35,7% 

DS V 01 06 05 83,3% 

Não informou - - 15 - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008.  

 

Com relação à participação das USF pertencentes aos distritos sanitários 

estudados na pesquisa, observamos que entre os distritos com o maior número de 

equipes de saúde da família a participação foi menor, verificamos que no DS III 

participaram do estudo 54,7 % dos profissionais, 44,2% no DS II, 41% no DS I. 

Enquanto o distrito com menor número de equipes apresentou maior participação, 

estando em torno de 83,3%. 
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No DS IV identificamos que apenas 35,7% dos profissionais participaram do 

estudo, no entanto este dado não nos assegura que esta parcela da amostra estudada 

participe do processo de alimentação do sistema HiperDia.  

Dentre os distritos sanitários estudados, detectamos que o DS IV não apresenta 

operador em sua sede. Vale ressaltar ainda que estes dados nos ajuda na estruturação 

do sistema HiperDia no Município de Natal, uma vez que a falta de um profissional na 

rede desencadeia uma série de fatores que pode interferir no processo de alimentação 

do sistema.  

A tabela 3 apresenta as informações dos profissionais cadastrados como usuário 

do sistema HiperDia, segundo as subsídios ofertados para desempenhar as atividades 

referentes ao processo de alimentação dos dados. 

Para obtenção dos achados, os participantes do estudo foram questionados 

sobre o fluxo da informação, realização de treinamento e/ ou capacitação, realização de 

cursos de atualização, se conheciam e/ ou tinham acesso ao manual de instalação e 

operações do Sistema HiperDia do Departamento de Informática do MS/SUS versão 

2.70. 
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Tabela 3 – Distribuição dos profissionais participantes do estudo quanto os 
conhecimentos e capacitação para manusear o sistema HiperDia, Natal/ RN, 2008.   

Profissional 
 
HiperDia 

Profissional de 
saúde (n=104) 

Operador 
(n=04) 

Adm. 
 (n=01) 

Coord. 
(n=01) 

Total 
(n=110) 

 f f f f f % 

Conhecimento do 
Fluxo da informação 

      

Sim 51 1 1 1 54 49,1 
Não 48 3 - - 51 46,4 

Não informou 5 - - - 5 4,5 
Realização de 
Treinamento 

    
 

 

Sim 28 - - - 28 25,5 
Não 72 4 1 1 78 70,9 

Não informou 4 - - - 4 3,6 
Participação em 
Curso Atualização 

    
 

 

Sim 23 - - - 23 20,9 
Não 77 4 1 1 83 75,5 

Não informou 4 - - - 4 3,6 
Conhecimento do 
Manual de 
Operações 

    

 

 

Sim 3 1 - 1 5 4,5 
Não 99 3 1 - 103 93,6 

Não informou 2 - - - 2 1,9 
Acesso ao manual 
de operações 

    
 

 

Sim 1 1 - 1 3 2,7 
Não 96 3 1 - 100 90,9 

Não informou 7 - - - 7 6,4 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008.  

 

Quando questionados a respeito do fluxo da informação gerada a partir do 

cadastro dos usuários na atenção básica, 46,4% asseveraram que não o conheciam. 

Este dados nos mostra a falta de percepção de uma parcela significativa de 

profissionais a cerca do sistema, evidenciando que os profissionais desconhecem a 

origem e o destino final das informações, de modo que as ações de alimentação do 

sistema quando realizadas, são desenvolvidas de forma mecanicista.  

Para Rowley (1995) apud Moresi (2002), os sistemas de informação têm sido 

desenvolvidos para aperfeiçoar o fluxo de informação relevante no âmbito de uma 

organização, de modo a desencadear um processo de conhecimento, tomada de 
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decisão e de intervenção na realidade. Portanto, o conhecimento do fluxo da 

informação por todos os envolvidos tomaria as ações dos profissionais mais relevantes, 

tendo em vista que acreditamos que os profissionais envolvidos no processo devem 

conhecer o fluxo da informação gerada pelo sistema, uma vez que os sistemas de 

informação devem ser estratégicos e contribuir para que alcance seus objetivos de uma 

organização. 

Corroborando com Cunha (2002) este estudo ainda nos mostra os entraves 

presentes nos serviços de saúde, referente aos recursos humanos, tendo em vista a 

dificuldade desses profissionais em adentrar nas áreas de informática e nos sistemas 

de informação.  

Sobre a realização de treinamento para o uso do sistema Hiperdia, 78/110 

(70,9%) dos profissionais afirmaram que não receberam nenhum tipo de treinamento; 

75,5% dos informantes acrescentaram ainda que após 5 anos da implantação do 

Hiperdia em Natal nunca participaram de nenhum curso de atualização. Chazan e 

Perez (2008) em estudo recente ressaltaram a necessidade de um treinamento para o 

uso do sistema HiperDia, tendo em vista a necessidade dos profissionais se reciclarem, 

tirar dúvidas ou trocar experiências; conhecer o sistema; sensibilizar os profissionais 

das unidades básicas quanto a importância do registro e no intuito de melhorar a 

gestão.  

Outro estudo realizado nas equipes de ESF em Natal/RN no ano de 2005 

identificou carências a respeito de treinamento e cursos de capacitação para todos os 

membros da equipe, em todas as áreas de atenção à saúde, incluindo a hipertensão e 

diabetes (GERMANO, et. al., 2005) 
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Entendendo o sistema de informação em saúde como um conjunto de 

conhecimentos necessários para se conceber, produzir e distribuir ações de saúde, o 

processo de capacitação tecnológico deverá ser compreendido como algo dinâmico, 

sendo assim inserido nos serviços de saúde, a fim de atingir especificamente os que 

estão envolvidos no processo de alimentação do sistema.   

 Para Alvim (1998) o grande desafio está em transformar informação em 

conhecimento para que então se converta em bem econômico e social. Ressaltando o 

autor, este desafio poderá ser superado a partir da utilização das capacidades 

disponíveis e acessíveis, potencializando oportunidades e disponibilizando as 

informações aos participantes do processo, para que venha subsidiar um processo de 

tomada de decisão que se transforme em beneficio para a sociedade. 

Com relação ao manual de instalações e operações do MS (BRASIL, 2006), 

perguntamos se os profissionais conheciam e se tinham acesso ao material do MS. Dos 

110 participantes do estudo, 103 (93,6%) afirmaram que não conheciam o manual, 

entre os que conheciam identificamos um operador e o coordenador. Verificamos 

também que 90,9 % dos profissionais envolvidos no sistema não tinham acesso ao 

manual, ou seja, os dados eram gerados sem o devido treinamento ou supervisão e 

sem o controle da qualidade, prejudicando assim, a avaliação da qualidade da atenção 

prestada aos portadores de HA e/ou DM em determinado município (CHAZAN; PEREZ, 

2008; SILVA; LAPREGA, 2005). 

Questiona-se então qual é o propósito do manual de instalação e operações uma 

vez que esse material não é disponibilizado de forma impressa os profissionais das 

unidades de saúde que não possuem acesso a internet. 
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5.2. Ações Desenvolvidas no Processo de Alimentação do HiperDia 

 

Esta seção descreve as ações dos profissionais no processo de alimentação do 

sistema HiperDia do Município de Natal, segundo as atividades determinadas para cada 

categoria profissional pelo manual do Departamento de Informática do SUS versão 2,70 

(MS, BRASIL, 2006).  

Segundo MS (BRASIL, 2006) as ações do processo de alimentação do sistema 

HIPERDIA estão divididas entre três profissionais, sendo eles o administrador, operador 

e o profissional de saúde. Cada categoria profissional tem, portanto, um papel 

fundamental nesse processo, uma vez que as ações são interdependentes.  

Com relação às ações desenvolvidas no sistema HiperDia, nosso estudo revelou 

que além dos profissionais de saúde e de informática (administrador e operador), o 

Município de Natal conta com a colaboração de um coordenador, que realiza ações de 

planejamento, organização, execução e avaliação do processo de alimentação do 

sistema. 

Para Maximiano (2008), processo é a estrutura de ação de um sistema, ou seja, 

um conjunto ou seqüência de atividades interligadas, com começo, meio e fim, que 

utiliza recursos para fornecer produtos e serviços.  Para alcançar os objetivos de um 

processo se faz necessário uma divisão do trabalho, que vai permitir a superação das 

limitações individuais, pois quando se juntam tarefas especializadas, realizam-se 

produtos e serviços que ninguém conseguiria fazer sozinho. 

O processo de alimentação do sistema deverá acorrer de forma ascendente, ou 

seja, do nível local (USF) ao nível centralizador (SMS), de modo que ocorra uma 

integração entre as ações desenvolvidas e as dificuldades vivenciadas em todo o 
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processo. Deste modo, apresentamos de maneira clara o objetiva, na Figura 3 as ações 

e os profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema HiperDia a partir 

do cadastro dos usuários atendidos na rede básica de saúde (Figura 3).         

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores baseado no manual de instalações e operações do MS (BRASIL, 

2006), Natal/ RN, 2008. 

 

Figura 3 – Ações desenvolvidas por categoria profissionais no processo de 
alimentação do sistema HiperDia (MS, BRASIL, 2006) 

 

Segundo Maximiano (2008), uma organização é um sistema que tem como 

objetivo transformar recursos em produtos, através de dois componentes: o processo 

de transformação e a divisão do trabalho.  

Conseqüentemente, processo é um conjunto ou seqüência de atividades 

interligadas, que utilizam recursos humanos e materiais para transformar matéria – 

prima, em produtos e serviços, por meio da aplicação de máquinas e atividades 
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humanas. Enquanto que divisão do trabalho é o processo que nos permite superar as 

limitações individuais por meio da especialização. Uma vez que ao juntarmos as tarefas 

especializadas, realizamos produtos e serviços que ninguém conseguiria fazer sozinho 

(MAXIMIANO, 2008). 

Partindo do pressuposto de que as estatísticas devem compor um conjunto 

organizado de dados provenientes da produção de serviços e ações norteadas pelo 

manual do MS (BRASIL, 2006), discutimos de forma sistemática as ações 

desenvolvidas pelos profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema 

HiperDia, através da divisão do trabalho.  

 

5.2.1 Coordenador 

 

O primeiro sujeito do estudo a discorrer sobre as ações desenvolvidas no 

processo de alimentação do HiperDia foi o coordenador do programa, uma vez que 

suas atividades abrange às questões organização do sistema, ou seja, vai desde a 

implantação até a avaliação dos resultados alcançados. Cremos, portanto, que o 

coordenador é responsável pela administração dos recursos necessários para a 

realização da alimentação do sistema.  

Quanto às atividades desenvolvidas pelo coordenador, o mesmo afirmou que 

além de desempenhar funções administrativas realizava também algumas atividades 

exclusivas do administrador (Quadro 4), em virtude do baixo efetivo de administradores 

(técnicos de informática) para o elevado número de programas existentes na SMS. Este 

dado foi corroborado, ao descrever os profissionais participantes do estudo, uma vez 
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que constatamos a presença de um único administrador, sendo o mesmo pertencente 

ao DS III.  

Quadro 4 - Ações relatadas do coordenador do HiperDia em entrevista, Natal/ RN, 
2008. 
 
Ações realizadas pelo coordenador 

 

 Atividades de coordenação  

o Distribuição de insumos (fichas de cadastro e planilha de acompanhamento) 

o Consultas no sistema HiperDia 

o Acompanha a atualização do sistema 

o Realiza treinamento para os profissionais de saúde 

o Produção de relatórios (trimestrais) 

 

 Funções do administrador 

 Instalação e configuração do Sistema 

o Instalação do Sistema HiperDia na SMS e no Distrito; 

o Configuração do sistema; 

 Cadastro e registro 

o Cadastro da SMS; 

o Consulta dados no sistema sobre os distritos sanitários, unidades de saúde e 

profissionais de saúde 

o Altera e exclui no sistema dados referentes ao distrito sanitário, unidades de 

saúde e profissionais de saúde; 

 Manutenção do Sistema 

o Cria e restaura cópias de segurança 

o Cadastra os operadores 

 Rotina de Transferência  

o Exportação 

 Exporta os dados para o Centralizador Municipal CadSUS 

 Exporta os dados para o HiperDia Federal. 

o Importação 

 Importa os dados do Distrito Sanitário. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008 
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Com relação às funções administrativas o coordenador do HiperDia asseverou 

que dentre as atividades realizadas por ele estava: a distribuição de material impresso 

(ficha de cadastro e planilhas de acompanhamento) para os distritos, a realização de 

treinamento e/ou capacitação dos profissionais de saúde, acompanhar o processo de 

alimentação do sistema a partir de relatórios produzidos e dos dados contidos no 

sistema, realizar visitas as unidades e distritos sanitários.  

Com o fortalecimento da ESF ao longo dos anos, a atenção básica passa a ser a 

peça chave no processo de avaliação da atenção básica, mediante essa proposta foi 

criado o DAB da Secretária de Atenção à Saúde (SAS) do MS e uma coordenação de 

acompanhamento e avaliação (CAA), órgão responsável pela condução gerencial de 

iniciativas processuais para a avaliação (FELISBERTO, 2004).  

 Quando comparada as ações realizadas pela CAA e as ações do coordenador 

do HiperDia, evidenciamos que os dois trabalham em campos diferentes, no entanto 

com o mesmo objetivo, uma vez que enquanto o CAA trabalha com o SIAB, o 

coordenador do nosso estudo com os dados do Sistema HiperDia. Dentre as ações 

realizadas pela CAA destacamos: monitorando e avaliando a atenção básica, 

identificação aspectos relevantes da atenção básica para serem monitorados e 

avaliados, desenvolve estratégias para a disseminação das informações, constrói 

capacidade técnica nos três níveis, induz processo de articulação intra e intersetorial, 

fomenta e dinamiza estratégias de pactuação de metas, garanti o acesso aos bancos 

de dados e gerencia o sistema de informação (FELISBERTO, 2004). 

 Embora o manual de instalação e operação do HiperDia não mencione a 

existência e as funções do coordenador do HiperDia. Ressaltamos que as ações aqui 

relatas são também especificas do coordenador do HiperDia no município de Natal. 
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Em virtude da necessidade de avaliar as rotinas dos serviços, os coordenadores 

vêm ressaltando a necessidade do fortalecimento e/ou desenvolvimento de capacidade 

técnica, nos diversos níveis do sistema de saúde, para desempenhar com sucesso as 

ações de monitoramento e avaliação. Acrescentou ainda que durante as visitas de 

supervisão as unidades há um grande investimento de tempo na orientação quanto à 

utilização do sistema, prejudicando o desempenho das funções. 

Segundo Felisberto (2004), as ações de avaliação de políticas e programas de 

saúde devem contemplar ampla participação e o uso de múltiplos focos e métodos, 

permitindo que a visão de diferentes grupos seja considerada no objeto de estudo. Para 

desempenhar tal função, é importante que o coordenador dedique tempo e direcione 

todas a sua atenção para a construção de um planejamento e plano de avaliação. 

Quando questionado sobre as ações específicas do administrador, a 

coordenadora afirmou ter instalado e configurado o HiperDia na SMS e em alguns 

distritos sanitários, utilizando CD ROOM do programa e internet; realizou o cadastro da 

SMS. Entre as tarefas disponíveis no cadastro a coordenadora asseverou que realiza 

pesquisa, altera dados e gera disquete de cadastro dos distritos sanitários e unidades 

de saúde. Além de cadastrar profissionais de saúde, atualizar a lista de profissionais de 

saúde no sistema (Quadro 4). 

O desenvolvimento dessas atividades evidencia que o coordenador é uma figura 

atuante no processo de alimentação do sistema, tendo em vista que o coordenador tem 

condições de adentrar em todas as etapas, devido o seu amplo conhecimento no 

processo de registro das informações. 

No entanto, embora sejam considerados profissionais essenciais para o bom 

funcionamento do sistema, Chazan e Perez (2008) constataram em estudo anterior que 
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a presença do coordenador municipal do programa de HÁ e DM inexiste em muitos 

municípios. 

Deste modo, discordando do MS ressaltamos a importância e a necessidade de 

acrescentar ao grupo dos profissionais envolvidos no processo de alimentação do 

sistema HiperDia, a figura do coordenador, uma vez que nosso estudo ratifica o 

coordenador como ser membro ativo nesse processo.  

 

5.2.2 Administrador 

 

 

 Segundo MS (BRASIL, 2006), o administrador situado na sede do distrito 

sanitário, é responsável pela manutenção do sistema (instalação, configuração e 

controle de acesso) e pela base de dados (salvamento, recuperação de dados e rotina 

de transferência). Dessa forma, este profissional é indispensável para o funcionamento, 

uma vez que aos realizado o cadastro do município em nível federal inicia-se o 

processo de cadastramento. 

Evidenciamos que apenas um distrito, DS III, possuía em sua sede o profissional 

administrador do HiperDia. Este dado representa uma lacuna no fluxo da informação, 

tendo em vista que os demais distritos contavam com a ajuda do coordenador para 

repassar as informações pertinentes as suas unidades. 

O administrador asseverou que desde a implantação do sistema HiperDia em 

2002, vem realizando atividades em conjunto com o operador no seu distrito de 

atuação. Ressaltou ainda quem em alguns momentos ao longo desses 6 anos, realizou 
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o cadastro das fichas oriundas das unidades de saúde, em virtude da falta de operador 

na sede do distrito. 

Quadro 5 - Ações relatadas do administrador do HiperDia em entrevista, Natal/ 
RN, 2008. 

 

Ações realizadas pelo Administrador 

 Instalação e configuração do Sistema 

o Instalação do Sistema HiperDia no Distrito; 

o Configuração do sistema; 

 Cadastro e registro 

o Cadastro do Distrito Sanitário, Unidades de Saúde e profissionais de saúde; 

o Consulta dados no sistema sobre os distritos sanitários, unidades de saúde e 

profissionais de saúde 

o Altera e exclui no sistema dados referentes ao distrito sanitário, unidades de saúde e 

profissionais de saúde; 

 Manutenção do Sistema 

o Cria e restaura cópias de segurança 

 Rotina de Transferência  

o Exportação 

 Exporta os dados para o Centralizador Municipal (SMS) 

o Importação 

 Importa os dados do distrito sanitário 

 Importa os dados do Centralizador Municipal (SMS) 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008 

 

Quando questionado sobre quais atividades desenvolvia, o administrador relatou 

que após instalar e configurar o sistema no distrito sanitário, realiza manutenção, 

participa das rotinas de transferência e atualiza os dados no sistema. 

 Segundo o manual de instalações e operações (BRASIL, 2006) o cadastro 

permite o registro de dados – carga inicial do sistema – informados no momento da 

instalação do sistema, sobre a SMS, DS, UBS e os profissionais de saúde. É nesse 
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momento também que o administrador deverá planejar a melhor forma de coletar os 

dados para facilitar a alimentação do sistema. 

Com relação ao cadastro dos profissionais, o administrador asseverou que 

cadastrou todos os médicos, enfermeiros e operadores das USF do seu distrito, 

associando a cada um deles um código de identificação e uma senha única, uma vez 

que apenas os profissionais cadastrados têm acesso ao sistema (BRASIL, 2006). 

De acordo com o manual (BRASIL, 2006) a manutenção do sistema visa 

gerenciar o acesso das pessoas que irão utilizar o sistema. Sobre a manutenção do 

sistema, a coordenadora assegurou que embora tenha criado cópias de segurança, não 

realizou o cadastro dos operadores e administradores do sistema. 

Quanto à participação do administrador na rotina de transferência de dados o 

mesmo, afirmou que importa os dados digitados nos distritos sanitários e em seguida os 

exporta para o centralizador municipal.   

Na estimativa das ações realizadas pelo administrador, podemos observar que o 

mesmo participa de todas as fases do processo de alimentação do sistema, dentre elas: 

a instalação do programa, configuração e manutenção do sistema, exportação e a 

importação dos dados.  

 

5.2.3 Operador 

 

O Operador é o funcionário responsável pela entrada dos dados gerados através 

da rotina de cadastramento e acompanhamento dos pacientes hipertensos e diabéticos. 

Este profissional atua na sede do distrito sanitário. Dentre os distritos estudados apenas 

um (DS IV) não possuía em seu quadro de funcionário o operador. 
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Os resultados apresentados na Figura 4 refletem a participação dos operadores 

na digitação das fichas de cadastro e acompanhamento dos usuários por distrito 

sanitário, considerando as respostas obtidas na entrevistas.  

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 
 

Figura 4 – Ações realizadas pelos operadores, segundo distrito sanitário, Natal/ 
RN, 2008. 
 

 De acordo com a Figura 4 os operadores dos distritos sanitários III e V quando 

questionados sobre as ações realizadas afirmam que cadastravam e atualizavam os 

dados dos usuários atendidos nas USF de sua área. Já os operadores dos distritos I e 

II, afirmaram que só realizavam o cadastro.  

 Sobre a planilha de acompanhamento os operadores afirmaram que a maioria 

dos profissionais de saúde não utiliza esse instrumento, justificando portanto a não 

realização dessa atividade. Entre os operadores que realizam o acompanhamento, os 

mesmo informaram que não faziam isso com muita freqüência. 
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 Com relação à atualização dos dados e as fichas de acompanhamento, os 

informantes dos distritos III e V afiançaram que realizavam sempre que necessário, ou 

seja, na medida em que as fichas chegavam ao distrito eles iam repassando para o 

sistema. No entanto os demais participantes do estudo afirmaram que nunca realizaram 

o tal procedimento.  

Todo este processo, portanto, fica prejudicado tendo em vista que a avaliação da 

situação de saúde e dos resultados das ações decorre em grande parte das atividades 

de monitoramento realizadas a partir das informações produzidas no cotidiano da 

atenção (Felisberto, 2004), uma vez que a ausência de recursos humanos, materiais e 

as dificuldades no processo de trabalho das equipes podem justificar não somente a 

ausência bem como a discrepância entre as informações referentes à alimentação do 

sistema (Boing; Boing, 2007). Daí a necessidade da participação de todos os 

profissionais envolvidos para que só assim então dêem conta de superar as falhas no 

fluxo da informação. 

  

5.2.4 Profissionais de Saúde 

 

Após o cadastro da SMS, dos DS e dos profissionais de saúde, inicia a fase de 

cadastramento e acompanhamento dos usuários nas USF. Durante essa etapa todo e 

qualquer usuário hipertenso e/ ou diabético atendido na unidade deverá ser cadastrado 

e acompanhado pela equipe de saúde da família. 

Para esta função o MS (BRASIL, 2006) estabelece que os profissionais de 

saúde, preencham os dados de cadastro e acompanhamento dos pacientes hipertensos 

e/ou diabéticos atendidos na atenção básica. 
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Dos 104 participantes do estudo 74 (71,2%) profissionais de saúde asseveraram 

que realizam o cadastro e 44 (42,3%) afirmaram que registram o acompanhamento dos 

usuários atendido na unidade de saúde.  

A Figura 5 nos mostra o percentual de profissionais de saúde de cada distrito 

que estão envolvidos no processo de alimentação do sistema HiperDia no município de 

Natal. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

 

Figura 5 – Percentual de profissionais de saúde que desenvolvem ações de 
cadastro e acompanhamento, por distrito sanitário, Natal/RN, 2008. 
 

 De acordo com a Figura 5 podemos observar que a maioria dos profissionais de 

saúde participante do estudo afirmou que realizam a atividade de cadastro, com 

percentuais variando de 60 a 100% dos profissionais do distrito. Com relação as 

atividades de acompanhamento, evidencia-se uma participação menor variando entre 

34 a 60% dos profissionais nessa atividade. Um distrito não realiza o acompanhamento 

dos usuários.  
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Podemos constatar que, no DS I 84,2% dos profissionais realizam o cadastro, 

embora apenas 42,1% registrem as consultas de acompanhamento. No DS II podemos 

observar uma participação de mais de 60% dos profissionais nas duas ações, enquanto 

que no DS III 68,5% asseguraram que realizavam o cadastro dos usuários, quando 

questionados a respeito do acompanhamento, apenas 34,2% confirmaram realizar tal 

atividade. O DS IV embora não tenha operador para digitar as fichas, registrou uma 

participação 80% dos profissionais que realizavam o cadastro dos usuários.  

 No DS V a maioria dos profissionais afirmaram que cadastravam os usuários, no 

entanto quando questionados sobre o registro das consultas subseqüentes apenas 40% 

referiram realizar tal atividade. Com relação aos profissionais correspondentes ao DS 

VI, ou seja, aqueles profissionais que não informaram o distrito sanitário de atuação, 60 

% dos profissionais médicos e enfermeiros afirmaram que cadastravam os usuários 

atendidos no serviço, e 46,6% afiançaram registrar as consultas de acompanhamento.  

Se considerarmos o número de profissionais de saúde participantes do estudo 

(104) e sua distribuição nos distritos, constatamos que o elevado percentual de 

participação nas atividades realizadas camufla a realidade da baixa adesão dos 

profissionais ao registro das ações (74). 

Segundo Cunha (2002), os sistemas de informação quando bem alimentados, 

tendem a reunir uma riqueza infinita de dados que possibilitaria a comprovação da 

necessidade de alocação de recursos financeiros para a execução de ações para o 

cuidado adequado da população assistida, bem como a implementação de medidas 

preventivas e de promoção da saúde para a população. Contudo, a alimentação desses 

sistemas depende do processo de trabalho das equipes e da percepção que cada 

profissional tem a respeito de sua função. 
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Em concordância com Chazan e Perez (2008), o uso do HiperDia como um 

instrumento de avaliação da qualidade da atenção prestada aos portadores de HA e/ ou 

DM está longe de ser uma realidade, tendo em vista a baixa aceitação e participação 

dos profissionais de saúde no processo de alimentação do sistema.  

Os participantes do estudo foram questionados quanto a realização da coleta de 

dados através do cadastro dos usuários (dados sócio-demográfico, patologia, 

tratamento, fatores de risco) e do registro das consultas de acompanhamento. 

Para Moresi (2002), a coleta de dados inclui todos os meios pelos quais a 

informação dá entrada no sistema. Eles podem ser coletados diretamente de fontes 

internas, no ambiente interno da organização, ou de fontes externas, no seu ambiente 

externo.  Normalmente, os dados brutos coletados no ambiente externo têm pouco 

valor direto para a organização. Então, eles devem ser processados visando à 

transformação em uma forma mais útil. Em geral, este processamento inicial envolve a 

formatação, a agregação e a filtragem dos dados brutos, além da combinação com 

aqueles dados provenientes de fontes diferentes.  

Com relação as funções dos profissionais de saúde, os participantes do estudo 

foram questionado quanto a realização do registro do cadastro dos usuários atendidos 

em sua unidade de saúde (Tabela 4).  

Tabela 4 – Distribuição dos participantes do estudo quanto a realização do 
cadastro, segundo categoria profissional e distrito sanitário, Natal/RN, 2008. 
 

Cadastro 
 
 
 
DS 

Médico Enfermeiro 

Sim Não Não Inf. Sim Não Não Inf. 

f % f % f % f % f % f % 

DS I (n=19) 04 44,4 01 5,3 - - 12 63,1 02 10,52 - - 

DSII (n=25) 02 8 04 16 01 4 14 56 04 16 - - 

DS III (n=35) 10 28,6 02 5,7 04 11,4 14 40 04 1,4 03 2,9 
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DS IV (n=05) - - - - 01 20 04 80 - - - - 

DS V (n=05) 02 40 - - - - 03 60 - - - - 

DS VI (n=12) 04 26,7 01 6,7 - - 05 33,2 04 26,7 01 6,7 

Total 22 61,1 08 22,2 06 16,7 54 76,5 14 20,6 04 5,9 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

  

 Na tabela 4 evidenciamos uma maior participação dos enfermeiros 52 (76,55) no 

cadastro dos usuários atendidos nas unidades de saúde. Dentre os distritos 

participantes observamos que o maior número de profissionais realizando o cadastro 

estava concentrado no distrito sanitário I, tanto na categoria médica (44,4%) como de 

enfermeiros (63,1%).  

 Nos distritos sanitários II, constatamos que apenas 16 profissionais realizavam o 

cadastro, sendo 02 médicos e 14 enfermeiros; no DS III, embora o numero de 

participantes no estudo seja superior ao numero encontrados nos demais distritos, sua 

participação foi irrisória, apresentando apenas 26,8% dos médicos e de 40% dos 

enfermeiros. Vale ressaltar ainda que o DS III é o único no município de Natal que 

disponibiliza em sua sede um operador e um administrador. Esperava-se que esse 

distrito por ter um quadro maior de profissionais tivesse um maior numero de pessoas 

registrando. 

 No DS IV apenas os enfermeiros realizam o cadastro dos usuários atendidos nas 

unidades, já no distrito V podemos observar que todos os profissionais médicos e 

enfermeiros que participaram da pesquisa realizavam o cadastro dos hipertensos e 

diabéticos.  

 No entanto, a participação dos profissionais nesta etapa não garante que o 

sistema seja alimentado a partir dos dados achados, isto nos remete a questionar 

quanto à qualidade dos dados registrados, bem como a real participação desses 
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profissionais, uma vez que, apesar dos dados serem produzidos no cotidiano dos 

serviços, fica evidente, que muitos profissionais não cadastram e aqueles que o fazem 

não o realizam de maneira adequada, seja em decorrência dos dados gerados sem o 

devido treinamento ou supervisão e sem controle de sua qualidade (SILVA; LAPREGA, 

2005). 

 Outra atividade realizada pelos profissionais de saúde está relacionada com a 

atualização dos dados dos usuários já cadastrados. A atualização compreende 

modificações pertinentes ao usuário, como por exemplo: peso, presença de fatores de 

risco, mudança terapêutica, complicações clinicas, entre outras. De acordo com os 

dados do estudo podemos constatar que 66 (63,5%) dos 104 profissionais de saúde 

asseguraram que atualizavam os dados. 

 Quando interrogados sobre a freqüência de atualização dos dados, as respostas 

foram classificadas em: sempre que necessário, sempre que possível, esporadicamente 

e nunca realizou (Figura 6).  
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Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

 

Figura 6 – Distribuição dos profissionais do estudo quanto a freqüência em que 
realiza a atualização dos dados, segundo distrito sanitário. Natal/RN, 2008. 
 

 De acordo com os dados apresentados na figura 6 podemos observar que a 

maioria dos profissionais de saúde atualizava os dados. Evidenciou-se que 100% dos 

profissionais de saúde dos DS V referiram atualizar os dados sempre que necessário. 

Entre os profissionais de saúde dos demais distritos, observamos uma variação de 53,2 

a 76% que alegaram que realizavam atualização sempre ou na medida do possível. Um 

menor percentual que variou de 24 a 46,8% informaram que só realizavam a 

atualização esporadicamente ou nunca. 

 Embora alguns participantes do estudo relataram que nunca haviam realizado a 

atualização dos dados, o DS IV se destacou por apresentar um maior percentual nesta 
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categoria. Entre as justificativas para tal ação, predominou entre as respostas a falta de 

tempo e o excesso de burocracia. Ressaltamos ainda, que no DS IV 3 dos 5 

profissionais de saúde nunca realizaram atualização. 

 Entre os distritos sanitários ressaltamos que (26,3%) dos informantes pertencem 

ao DS I e (26,65) ao DS IV afiançaram que só atualizavam os dados quando dava 

tempo, ou em situação especiais tais como notificação de óbito na area ou mudança de 

endereço. 

 Quando o registro das consultas de acompanhamento dos usuários hipertensos 

e/ou diabéticos, 44 (42,3%) dos 104 profissionais de saúde afirmaram que registravam, 

no entanto quando questionados onde era realizado esse registro a maioria informou 

que registravam apenas no prontuário, predominando entre as justificativas a falta da 

planilha de acompanhamento (ANEXO C). 

 Embora sejam considerados importantes documentos de amparo legal e 

institucional, os prontuários, quando analisados sozinhos não constroem o perfil 

epidemiológico da população, ou seja, a menos que os dados lá registrados sejam 

repassados para as planilhas de acompanhamento eles não serão computados e 

representaram apenas documentos que integram o arquivo ativo das unidades básicas 

de saúde (BAPTISTA; MARCON e SOUZA, 2008). 

 Deste modo, a planilha de acompanhamento não era utilizada pelos profissionais 

de saúde conforme orientação do manual. Observamos durante as vistas aos locais do 

estudo que praticamente cada equipe de saúde da família criou a sua própria forma de 

registrar os dados dos hipertensos e/ou diabéticos atendidos em sua área, quase todas 

as equipes acrescentaram, além da patologia, outros campos contendo dados sobre 

seguimento de peso, altura, IMC, fatores de risco e tratamento.  
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 Ou seja, a nível local as equipes de saúde da família estão muito bem 

informadas quanto à realidade da sua população assistida, uma vez que criam 

documentos paralelos para o registro das informações. No entanto a falta de 

uniformização desses registros dificulta as ações de vigilância em saúde a nivel federal. 

 Com relação à atuação dos profissionais a Tabela 5 nos mostra os profissionais 

de saúde quanto à realização do registro do acompanhamento, segundo os distritos 

sanitários e a categoria profissional. Tendo em vista que o número de profissionais que 

realizavam esta atividade era reduzido, portanto a tabela mostra apenas os números 

absolutos.  

Tabela 5 – Distribuição dos participantes do estudo quanto à realização do 
registro do acompanhamento, segundo categoria profissional e distrito sanitário, 
Natal/RN, 2008. 

Acompanhamento 
 
 
Distrito  
Sanitário 

Médico Enfermeiro 

Sim Não Não Inf. Sim Não Não Inf. 

f % f % f % f % f % f % 

DS I (n=19) 2  1  2  6  8  -  

DSII (n=25) 3  2  2  12  6  -  

DS III (n=35) 8  7  1  4  13  2  

DS IV (n=05) -  1  -  -  4  -  

DS V (n=05) 1  1  -  1  2  -  

DS VI (n=12) 4  -  1  3  4  3  

Total 18  12  06  26  37  05  

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

  

De acordo com a tabela 5 dos 36 médicos apenas 18 (50%) asseveraram que 

registravam as consultas. Entre os enfermeiros apenas 26 (38,2%) afiançaram que 

realizavam tal registro. Entre as justificativas para a ausência de registro, ressaltamos a 

falta de tempo e o excesso de burocracia nos programas do MS. 
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Chazan e Perez (2008) detectaram recentemente que as razoes para não se 

utilizar as planilhas de acompanhamento nas unidades de saúde estavam relacionadas 

com a falta de treinamento para utilizar tal instrumento; questões relacionadas ao 

processo de trabalho das equipes, tais como a retomada do cadastramento; a 

dificuldade em preencher as fichas por excesso de dados solicitados; e a falta de 

recursos humanos (profissionais na equipe), bem como o próprio instrumento.  

Em concordância com Viavaca (2002), enfatizamos a necessidade de se coletar 

dados sobre saúde e o uso dos serviços de saúde, uma vez que os inquéritos 

populacionais são gerados a partir dos dados coletados nos serviços. 

Conseqüentemente, complementando dessa forma as deficiências geradas nos 

sistemas de informação para monitorar e avaliar as condições de saúde e o 

desempenho do sistema de saúde brasileiro. 

Para concluir essa seção apresentamos a Figura 7 que resume todas as ações 

desenvolvidas no processo de alimentação do sistema HiperDia no município de Natal.   
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Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

 

Figura 7 – Ações desenvolvidas no processo de alimentação do sistema HiperDia 
no município de Natal/RN, 2008. 
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5.3 Dificuldades Vivenciadas pelos Profissionais 

Os profissionais de saúde cadastrados como usuários do sistema HiperDia foram 

questionados quanto a existência de dificuldades em realizar as ações destinadas à 

alimentação do sistema (Figura 8). 

                 
       Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008.  

 

Figura 8 – Distribuição dos sujeitos do estudo quanto à presença de dificuldades 
na realização de ações referentes ao processo de alimentação do HiperDia, Natal/ 
RN, 2008. 
 

 A presença de dificuldades para alimentar o sistema HiperDia foi mencionada por 

72 (65%) participantes do estudo, dentre eles 67 profissionais de saúde, 3 operadores, 

1 administrador e 1 coordenador do programa.  

 

5.3.1 Coordenador 
 
 Para o funcionamento do HiperDia é necessário alguns equipamentos básicos, 

tais como: um microcomputador Pentium ou similar, uma impressora jato de tinta e o 

sistema operacional Windows 98 ou superior (Chazan; Perez, 2008). Ao listar as 

n= 110 
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dificuldades enfrentadas o coordenador expõe a falta de computadores, impressora, 

cartucho de tinta para a impressora entre outras coisas.   

Dentre as dificuldades relatadas pelo coordenador, destacamos a carência de 

material e recursos humanos como um dos principais entraves na tentativa de 

assegurar as ações que garantem a alimentação do HiperDia (Quadro – 6). 

Quadro 6 – Dificuldades referentes ao processo de alimentação do sistema 
HiperDia relatadas pelo coordenador, Natal/RN, 2008. 
 
Dificuldades relatadas pelo coordenador 

Dados insuficientes gerados pelas unidades de saúde; 

Falta de treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos; 

Carência de recursos materiais e 

Deficiência de apoio logístico (profissionais de informática) 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008.  

 
 Com relação aos  recursos humanos o coordenador relata que a dificuldade de 

alimentar o sistema se fortalece em virtude da grande carência de profissional nos 

distritos, uma vez que o número de profissionais é desproporcional para o elevado 

número de programa do MS, além disso, o mesmo operador é responsável pela 

digitação de outros programas. 

 Para o MS (BRASIL, 2002) são necessários: um administrador do sistema – 

profissional responsável pela manutenção do ambiente do sistema (instalação, 

configuração, atualizações) e da base de dados (controle de acesso, salvamento e 

recuperação da base de rotinas de transferências) e um operador – profissional 

responsável pela entrada de dados coletados através da ficha de cadastro do paciente 

hipertenso e/ou diabético e o profissional de saúde – responsável pelo cadastro dos 

usuários. 
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 Outra dificuldade mencionada está relacionada com a ação dos demais 

profissionais, uma vez que as falhas geradas no cadastro interferem em todo o 

processo, uma vez que “as dificuldades acontecem em função da descentralização dos 

dados, onde o centralizador fica na dependência da agilidade e qualidade dos distritos 

sanitários” (Coordenador). Portanto é importante reconhecer que, de modo geral, 

poucas decisões são tomadas com informação perfeita, devido a alguma insuficiência 

de informação e/ou uma sobrecarga de informação desnecessária. 

 Um fator que contribui para essa deficiência no registro dos dados é a falta de 

treinamento e capacitação dos profissionais, não menos importante que a alta 

rotatividade dos profissionais da saúde envolvidos nesse processo.  

 Com relação à rotina de transferência o coordenador, acrescentou: “A dificuldade 

em gerar dados qualitativos e quantitativos deve-se ao próprio sistema operacional, que 

muitas vezes impede à atualização constate dos dados, seja por erro do sistema, seja 

por erro no momento da transferência”. 

 

5.3.2 Administrador 

 

 Ao entrevistar o administrador evidenciamos que as suas maiores dificuldades 

estavam relacionadas ao próprio sistema. Desde a inserção dos dados no sistema, 

necessidade de alterar dados até a produção de relatórios. 

 Um agravante que justifica as dificuldades vivenciadas pelo administrador é o 

fato dele declarar não conhecer e nem ter acesso ao manual de instalação e operações 

do MS (BRASIL, 2002). 
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 Segundo Chazan e Perez (2008), através da internet qualquer pessoa poderá ter 

acesso aos manuais instrutivos e operacionais do MS, bem como as fichas de cadastro 

e acompanhamento, conhecer as portarias que regulamentam o programa de 

hipertensão e diabetes, acessar links úteis e contatos para o suporte técnico do 

sistema, além da obtenção dos relatórios e gráficos já mencionados. Em especial ao 

usuários do sistema ainda tem o privilégio de verificar se os dados chegaram ao nível 

federal e obtiver informações quanto à atualização do sistema. 

 

5.3.3 Operador 

 

Quanto às dificuldades relacionadas à digitação das fichas os operadores 

referiram que as mesmas estavam relacionadas manuseio do sistema, e as fichas de 

cadastro (Quadro 7). 

Quadro 7 – Dificuldades referentes ao processo de alimentação do sistema 
HiperDia relatadas pelos operadores, Natal/RN, 2008. 
 

DIFICULDADES INFORMADAS PELOS OPERADORES 

Sistema Dificuldades operacionais (excluir, atualizar, produzir relatórios) 

Sistema complicado 

Rotina de transferência 

Ficha de cadastro e/ 

ou acompanhamento 

Dados incompletos sobre o usuário (identificação, patologia, tratamento) 

Fichas ilegíveis 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

 
Com relação às dificuldades relacionadas às fichas de cadastro, os operadores 

informaram que a letra ilegível e as péssimas condições com que as fichas chegam ao 

distrito, são os principais entraves que dificultam a digitação das fichas. Sobrepôs a 

este fato, a ausência de informações sobre a patologia, tratamento e características 
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sócio-demográficas do usuário, tendo em vista que o sistema não aceita o cadastro de 

usuários com dados incompletos. 

Oliveira e Palha (2008) advertem que os profissionais de saúde devem priorizar o 

adequado preenchimento das fichas, para que não haja omissão principalmente das 

variáveis conhecidas como obrigatórias, preservando a integralidade dos registros, uma 

vez que sua inexistência dificulta a organização e tratamento dos dados, impossibilita a 

conclusão dos cadastros pela ausência de alguma informação, impedi o 

acompanhamento dos pacientes e os fatores de risco associados, bem como sua 

respectiva classificação gerenciamento e pesquisas futuras sobre o assunto.  

Quanto ao sistema HiperDia três operadores referiram haver duvidas no seu 

manuseio, referindo dificuldade técnica para realizar algumas funções, tais como a 

produção de relatórios, excluir usuários, alterar dados, o que pode ser exemplificado na 

fala deste operador: “Tenho dificuldade em alterar dados, muitas vezes os dados já 

estão no HiperDia federal e não tem como atualizar; o jeito é recadastrar o mesmo 

usuário como as alterações”. 

A ausência de definição de normas para o cadastro único desses usuários que 

estavam mais de uma vez no sistema seja pela transferência de unidade, retorno após 

o abandono do tratamento, bem como a inexistência de rotinas para a 

operacionalização desses registros, gerando assim um volume significativo de registro 

listados com duplicidade. Laguardia et. al. (2004) definiu os registros fora como duplo 

registro, de forma a diferenciá-los da duplicidade (pacientes notificados mais de uma 

vez, pela mesma unidade de saúde, ao longo do tempo). 

Chazan e Perez (2008) identificaram em seu estudo que as dificuldades dos 

operadores estavam relacionadas à falta de estrutura (digitador, equipamento e tempo), 
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relacionados à falta de treinamento, falta de treinamento; e processo de trabalho das 

equipes (cadastros incompletos ou ilegíveis). 

 
5.3.4 Profissionais de Saúde 
 

 Com o propósito de especificar as dificuldades vivenciadas pelos profissionais de 

saúde analisamos os dados de acordo com a categoria profissional (Figura 9). 

 

          

            Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

 

Figura 9 - Distribuição dos profissionais de saúde quanto à presença de 
dificuldade na realização de ações referentes ao processo de alimentação do 
HiperDia, Natal/RN, 2008.  

 

Com relação às ações de cadastro e acompanhamento as dificuldades 

identificadas pelos profissionais de saúde foram categorizadas nas seguintes temáticas: 

dificuldades relacionadas ao usuário; dificuldades relacionadas à equipe; dificuldades 

relacionadas ao serviço e dificuldades relacionadas à coordenação e dificuldades 

relacionadas ao sistema HiperDia  (Quadro 8).  
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Quadro 8 – Dificuldades referentes ao processo de alimentação do sistema 
HiperDia relatadas pelos profissionais de saúde, Natal/ RN, 2008. 
 

DIFICULDADES INFORMADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Usuário  Documentação (incompleta e/ ou ausência total);  

Mudança freqüente de área; 

Falta de interesse em aderir ao programa; 

Não adesão ao tratamento – falta de acompanhamento 

Serviço Grande demanda de usuários; 

Falta de sistematização das consultas; 

Sobrecarga de trabalho (enfermeiro); 

Condições de trabalho – faltam material, insumos e impressos; 

Excesso de burocracia (fichas dos programas) 

Difícil acesso aos serviços de referência (especialistas) 

Irregularidade das consultas 

Tempo das consultas 

Duplicidade de informação (SIAB) 

Usuários em idade produtiva – horário de atendimento; 

Equipe  Falta de profissional médico na equipe; 

Recusa dos profissionais em realizar determinada atividade; 

Falta de compromisso da equipe 

Ausência do trabalho em equipe 

Coordenação  Falta de insumos, impressos e equipamentos na USF; 

Falta de treinamento/ capacitação; 

Não existe retroalimentação dos dados; 

Falta de instalação do SIS – HiperDia a nível local; 

Desconhecimento dos impressos do HiperDia; 

Presença de digitadores por unidade; 

Extravio das fichas; 

Incompatibilidade entre os dados do HiperDia e do SIAB 

Falta de informatização das USF 

Sistema - HiperDia Ficha de cadastro muito grande 

Atualizar os dados na ficha de cadastro; 

Registro do Acompanhamento dos usuários; 

Duplicidade de informação em outros SIS; 

Produzir relatórios a partir dos dados do HiperDia 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 
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5.3.4.1 Dificuldades relacionadas ao usuário 

 

Com relação às dificuldades relacionadas aos usuários, prevaleceu entre as 

justificativas a ausência dos documentos de identificação; a freqüente mudança de área 

dos usuários, bem como a falta de interesse dos usuários em aderir ao programa e ao 

tratamento. 

Corroborando com Cunha (2002), ressaltamos que, embora o principio da 

universalidade e do direito à saúde não exija o porte de documentos para o acesso aos 

serviços de saúde, na prática é bem diferente, uma vez que o sistema exige um número 

de documento para o registro no HiperDia seja efetuado. Deste modo, podemos 

constatar que a falta de documentação se torna uma limitação para o cadastro destes 

usuários, tendo em vista que o número de usuários sem documento de identificação 

supera o esperado.  

Outra dificuldade relatada e não menos importante que as demais está 

relacionada à freqüente mudança de endereço dos usuários. Segundo Perez (2007), 

usuários que mudam de USF ou de municípios precisam ter seus cadastros 

desativados na unidade de origem e refeitos na unidade de destino. A correção dos 

cadastros duplicados só é possível através de utilitário que o próprio sistema fornece. 

No entanto, podemos constatar com este estudo que essa alteração não é registrada 

no sistema gerando assim o duplo registro. 

Se essa alteração fosse realizada de forma adequada poderíamos obter de 

maneira fidedigna o numero de pacientes que realmente utilizam os serviços de saúde, 

assim como o consumo correto de medicamentos. 
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Além disso, os profissionais de saúde enfrentam entraves relacionadas à falta de 

adesão dos usuários hipertensos e/ou diabéticos ao tratamento, e a baixa procura por 

serviços de saúde para a confirmação diagnostica. Deste modo, estas dificuldades 

reforçam a ausência ou diminuição do número de registros. Esses achados já foram 

mencionados pelo MS (BRASIL, 2004), ao detectar que nem todos os participantes 

rastreados como positivo durante uma campanha para a detecção de casos buscaram 

a confirmação diagnóstica. É o fato que, se todos tivessem buscado a confirmação o 

número de usuários cadastrados e acompanhados seria bem maior. 

Dados da literatura mostram que os profissionais de saúde que tratam doenças 

crônicas no ambulatório dispensam pouco tempo para as orientações com o usuário 

(Coelho, et. al., 2005). Deste modo, é importante considerar que os profissionais de 

saúde devem estar cientes de que a aderência depende, em grande parte, da 

habilidade em manter uma boa interação com os usuários hipertensos e/ou diabéticos. 

 

5.3.4.2 Dificuldades relacionadas ao serviço 

 

 Dentre as dificuldades relacionadas com o serviço ressaltamos: a falta de 

sistematização das consultas (irregularidade e o tempo de consulta); a grande demanda 

de usuários; a sobrecarga de trabalho (em especial do profissional enfermeiro); falta de 

estrutura (materiais, insumos e impressos); o excesso de burocracia (ficha dos 

programas); o difícil acesso dos usuários aos serviços especializados; irregularidade 

das consultas. 

 Um dos entraves mais citados pelos participantes do estudo estava relacionado 

ao excesso de atividades e sobrecarga de trabalho de alguns profissionais em especial, 
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o enfermeiro, que desempenha inúmeras funções entre elas: o treinamento e 

supervisão do pessoal de enfermagem, assistência e as ações educativas e preventivas 

nas áreas da criança e adolescente, mulher, adulto e idoso; ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária, atividades agrupadas na categoria “co-gerências”, 

(planejamento das atividades do ACS nas diferentes áreas de atenção, a organização 

de campanhas de vacinação e ações extra-muros e intersetoriais, junto às escolas, 

creches, industrias, empresas e demais instituições de sua área de abrangência 

(SILVA, et. al., 2001). 

 A maioria dos profissionais das equipes, em especial os enfermeiros, 

reclamaram do excesso de fichas usadas em sua rotina de trabalho, o que resultaria em 

perda de tempo, dificultando a dinamização do trabalho. Verifica-se, portanto, que o 

excesso de trabalho está relacionado ao exorbitante numero de formulários a ser 

preenchidos para cada tipo de programa do MS. 

 Com relação à falta de estrutura, os participantes do estudo acrescentaram que 

muitas das unidades não disponibilizavam de materiais básicos para a realização do 

diagnostico clinico, tais como: estetoscópio, tensiômetro, glicosímetro. Referiram 

também a falta dos impressos referentes ao programa HiperDia e bem como a 

dificuldade em receber as medicações correspondentes ao programa. 

 Outro aspecto fundamental a ser discutido é o elevado número de hipertensos e 

diabéticos. Tal situação dificulta o registro dos usuários, uma vez que o elevado numero 

de usuários dificulta a acessibilidades aos serviços, restringindo assim o uso oportuno 

dos serviços para alcançar os melhores resultados possíveis (SOUZA, et. al., 2008). 

 Souza et. al. (2008), reforçaram ainda que mesmo com a ampliação da rede 

básica, evidencia-se uma desproporção entre a oferta, capacidade de atendimento e 
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demanda. Isso gera descontinuidade na atenção e no acesso a encaminhamentos, 

tanto nas unidades de saúde da família como nas unidades básicas de saúde. 

 Por outro lado, ressaltamos aqui a importância do registro das ações de saúde 

realizadas em todos os programas, uma vez que os dados coletados nas unidades tais 

como: à freqüência com que diferentes tipos de serviços são procurados, os motivos da 

procura, os tipos de atendimento recebido, motivo de não atendimento, tempo de 

espera para ser atendido, grau de satisfação dos pacientes, etc., são fundamentais 

para planejar a organização da oferta (VIAVACO, 2002). 

 Outra dificuldade mencionada pelos profissionais de saúde na realização do 

cadastro estava relacionada à irregularidade das consultas, bem como o difícil acesso 

dos usuários aos serviços especializados, o que impede a realização de exames 

básicos bem como a confirmação do diagnostico, para efetivação do cadastro. 

 

5.3.4.3 Dificuldades relacionadas com a equipe 

 

Com relação às dificuldades relacionadas à equipe, os profissionais do estudo 

destacaram: a carência de profissional médico na equipe, recusa de alguns 

profissionais em realizar o cadastro, falta de compromisso da equipe com o registro das 

informações e dificuldade de realizar trabalho em equipe. 

Carvalho e Campos (2000), afirmam que os papéis e tarefas especificas de cada 

profissional na equipe de referência variavam segundo as características da unidade de 

produção, a disponibilidade de pessoal, perfis profissionais e demandas gerais da UBS. 

Alguns enfermeiros se queixaram principalmente da recusa dos médicos em 

realizar o cadastro, bem como da ausência do profissional médico na equipe, 
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determinantes estes que prejudicam no registro do diagnostico do usuário que procura 

o serviço.  

A enfermagem, tendo cuidado com o núcleo de competências e 

responsabilidade, manifesta potencial para transitar em diversos campos de 

conhecimento para a prestação da assistência, contudo esses profissionais encontram-

se hoje sobrecarregados em suas funções, uma vez que o número de profissionais 

médicos nas unidades é bastante reduzido.  

Deste modo, o corpo de enfermagem tem sido fundamental para o bom 

funcionamento das equipes, uma vez que estes profissionais vêm desempenhando 

atividades diferentes, entre as quais o trabalho administrativo (registro das ações e 

serviços de saúde) e supervisão setorial, como também, tarefas referentes ao 

atendimento individual e coletivo, apoio ao acolhimento, capacitação em serviço e 

participação no planejamento das atividades dos ACS. 

No entanto, embora Carvalho e Campos (2000) tenham observado um 

progressivo envolvimento dos médicos nas equipes de saúde da família em seu estudo, 

uma vez que os mesmos afiançaram que passavam a ter um diálogo mais freqüente 

com os demais profissionais da equipe e vinham tendo uma presença mais ativa nas 

discussões clínicas e organizativas de sua equipe, os achados do nosso estudo 

relacionou a falta dessa integração a dificuldade de registrar os usuários atendidos na 

USF. 

Aquino, Silva e Dias (2006), reafirmaram que a interação entre os profissionais 

de saúde e um rela aproveitamento do potencial especifico de cada profissional 

auxiliam no ganho de metas a serem atingidas com a promoção efetiva da saúde dos 

indivíduos. Planejamento de ações em conjunto e alinhamento estratégico das 
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mesmas, promoverá resultados imediatos em termos de custos, efetividade e qualidade 

na assistência ofertada. 

Baptista, Marcon e Sousa (2008), afirmam que a baixa cobertura das fichas é 

justificada pelo fato de que o processo de trabalho das equipes de saúde da família não 

está sendo orientado pelo principio da vigilância. Deste modo, não podemos negar que 

a organização por equipe, a vinculação da clientela ao serviço, o acesso a informação, 

bem com a maior divulgação do trabalho da equipe favorece aos usuários a 

possibilidade freqüentar os serviços de saúde. 

 

5.3.4.4 Dificuldades relacionadas à coordenação 

 

Relacionada à coordenação do HiperDia os profissionais de saúde destacaram a 

falta de insumos, impressos e equipamentos na USF, ausência de treinamento/ 

capacitação; deficiência na retroalimentação dos dados; ausência do SIS – HiperDia a 

nível local; extravio das fichas; e a falta de informatização das USF como os principais 

entraves para alimentação do sistema. 

Aos serviços, ainda carecem recursos humanos, insumos e medicamentos para 

o atendimento da população. Fato este que dificulta a ação dos membros da equipe, 

uma vez que recai sobre esses profissionais a atribuição registro e preenchimento dos 

formulários e sistema de informação (SILVA; LAPREGA, 2005). 

A descontinuidade nos treinamentos, as dificuldades de comunicação com o 

DATASUS bem como o fato da adesão a esse sistema não propicia nenhum incentivo 

financeiro aos municípios podem ter contribuído (CHAZAN; PEREZ, 2008). 
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Com relação á retroalimentação dos dados, a maioria dos informantes relatou 

que tinham retorno dos dados cadastrados, deste modo não viam motivo para realizar 

tal atividade. No entanto, em concordância com Oliveira e Palha (2008), reforçamos a 

idéia de que o preenchimento das fichas é essencial para ajudar na identificação do 

usuário, auxiliar na definição do perfil epidemiológico e social dos cadastrados, defini os 

fatores de riscos associados, diagnosticar o sobrepeso/ obesidade, reconhecer o tipo 

de tratamento iniciado ou em andamento e calcular o índice de massa corporal, bem 

como identificar o tempo de acompanhamento do usuário e o profissional que realiza o 

atendimento (OLIVEIRA; PALHA, 2008). 

Reforçando os entraves relacionados á retroalimentação, os informantes 

acrescentaram que a ausência do computador e do software HiperDia na unidade os 

impedem de ter acesso aos dados coletados, dificultando assim na produção dos 

relatórios cobrados pela SMS. Outra questão levantada pelos participantes do estudo 

foi o extravio das fichas, resultando assim no detrimento dos dados coletados, 

obrigando-os a recadastrar os usuários. 

 

5.3.4.5 Dificuldades relacionadas ao sistema HiperDia 

 

 Com relação às dificuldades vivenciadas pelo profissional ao trabalhar com o 

sistema HiperDia, os profissionais de saúde mencionaram: o extensão e complexidade 

da ficha de cadastro; duvidas referentes a atualização dos dados cadastrais; dificuldade 

em registrar o acompanhamento em decorrência do excesso de fichas gerando 

registros duplos e a dificuldade de produzir relatórios. 
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 Sobre a ficha de cadastro dos hipertensos e/ou diabéticos, os informantes 

relataram que a ficha de cadastro do HiperDia é preenchida em duas vias: a primeira 

enviada à digitação e a segunda anexada ao prontuário do paciente, o que demanda 

tempo. Além disso, nosso estudo corroborou com dados já mencionados em outro 

estudo (Oliveira; Palha, 2008) que identificou 77 variáveis discriminadas de forma 

completa no formulário. 

 Outro entrave citado pelos profissionais de saúde está relacionado com o registro 

das informações em outros impressos, tais como o prontuário individual, as fichas do 

SIAB e o cartão do hipertenso e/ou diabético. Essa situação, aparentemente 

corriqueira, gera discrepância no consolidado mensal dos usuários cadastrados bem 

como os acompanhados. 

 Com relação aos registro das atualizações os informantes levantaram vários 

questionamentos, esperando talvez que a pesquisa respondesse as dúvidas 

vivenciadas no cotidiano deles. Este fato poderá ser exemplificado através da fala de 

um dos participantes do estudo; “Tenho dificuldade em reclassificar o usuário conforme 

a sua patologia, em especifico a hipertensão arterial, já que a ficha apresenta uma 

classificação especifica por um grau de risco... vou ter que rasurar a ficha ou cadastrar 

de novo?”. 

 Por esse motivo acredita-se que as informações pertinentes ao sistema HiperDia 

não retrata a realidade da população assistida, uma vez que a falta de conhecimento 

comprova que as informações são registradas sem nenhum controle de qualidade ou 

conhecimento. 
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Na tabela 6 observamos a natureza das dificuldades vivenciadas pelos 

profissionais de saúde no processo de cadastro e acompanhamento dos usuários. 

Tabela 6 – Natureza das dificuldades vivenciadas pelos profissionais de saúde no 
processo de cadastro e acompanhamento dos usuários, Natal/RN, 2008.  
 

Profissional 

Dificuldades 

Enfermeiro (n=68) Médico (n=36) 

f % f % 

Usuário 07 10,3 08 22,2 

Equipe 11 16,2 04 11,1 

Serviço 23 33,8 08 22,2 

Coordenação 33 48,5 11 30,5 

Sistema 09 13,2 02 5,6 

   Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

  

 Com relação aos profissionais de saúde envolvidos no cadastro e 

acompanhamento a tabela 5 nos mostra que as dificuldades relacionadas à 

coordenação foram citadas por 48,5% dos enfermeiros e 30,5% dos médicos. Portanto, 

fica evidente, com este estudo, um fato já mencionado em outra pesquisa (Chazan; 

Perez, 2008): as dificuldades dos profissionais em cadastrar os usuários estão 

diretamente relacionadas com a falta de estrutura e falta de treinamento. 

 Cabe aqui, entretanto ratificar que nenhuma das unidades visitadas tinha a 

planilha de acompanhamento, além disso, em algumas delas os profissionais de saúde 

afirmaram que desconheciam tal ficha. Este dado foi verificado na entrega dos 

questionários nas USF. 

 Entre as dificuldades relatadas pelos enfermeiros 33,8% fizeram referência ao 

serviço, predominando entre as justificativas o excesso de burocracia, sobrecarga de 

trabalho e a carência de material (insumos e impressos). Já 22,2% dos médicos citaram 
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o elevado número de hipertensos e/ou diabéticos e o difícil acesso dos usuários aos 

serviços especializados. 

 Com relação às dificuldades relacionadas à equipe, evidenciamos que 16,2% 

das enfermeiras alegaram que os entraves estavam arrolados a recusa dos médicos em 

colaborar e/ou realizar o cadastro, e devido falta do profissional médico na equipe. Já 

que 11,1% das unidades não tinham médico na equipe. 

 Com relação aos usuários 10,3% dos enfermeiros e 22,2% dos médicos 

expuseram que a falta da documentação de identificação, não adesão ao tratamento e 

a falha de periodicidade nas consultas são os principais problemas enfrentados pelos 

profissionais de saúde, fato este que interfere diretamente no registro do cadastro e 

principalmente no acompanhamento dos usuários atendidos nas unidades de saúde. 

 As dificuldades relacionadas ao sistema foram citadas por apenas 13,2% das 

enfermeiras e 5,6% dos médicos, uma vez que os profissionais de saúde não 

manuseiam o sistema, apenas realizam o cadastro e acompanhamento. Dentre as 

dificuldades mencionadas destacamos a duplicidade de informação e a produção de 

relatórios.  

 Em resumo ressaltamos as principais mencionadas pelos profissionais no 

processo de alimentação do sistema HiperDia (Figura 10). 
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                                      Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008. 

 

Figura 10 – Principais dificuldades no processo de alimentação do sistema 
HiperDia no município de Natal/RN, 2008. 
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6. Conclusão 

 

 O sistema HiperDia compreende um conjunto de ações, no âmbito individual e 

coletivo, que permite o cadastramento e acompanhamento dos portadores de HAS e/ou 

DM captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

ao Diabetes Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, 

gerando informações para os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, 

estaduais e o Ministério da Saúde. 

 Partindo do pressuposto de que as ações realizadas ou não pelos profissionais 

envolvidos no processo de alimentação do Sistema HiperDia refletem no desempenho 

do município perante o HiperDia Federal, procuramos analisar as atividades realizadas 

pelos profissionais no município de Natal/RN, com o intuito de identificar as ações 

desenvolvidas e as dificuldades vivenciadas durante o processo de cadastro e 

acompanhamento dos usuários desse sistema.  

 Os resultados obtidos revelam que o número de profissionais envolvidos na 

alimentação do sistema é bastante reduzido quando comparada ao número de 

profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde da família e nos distritos 

sanitários do município de Natal. Constatamos ainda, que a alimentação do HiperDia 

em Natal se restringia aos operadores e aos profissionais de saúde. 

 Contudo, destacamos a importante participação dos profissionais de saúde, em 

especial do enfermeiro, que representa a categoria profissional de maior envolvimento 

com os registros das informações pertinentes aos atendimentos as famílias assistidas 

nos programas de atenção a saúde da população.  
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 Outro ator marcante no HiperDia é coordenador do HiperDia que se mostrou 

presente em todas as etapas da alimentação do sistema, buscando sempre gerar 

informações para as unidades de saúde, bem como para os órgãos gestores, com o 

intuito de garantir a aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma 

regular e sistemática a todos os usuários atendidos na rede básica de Natal.  

 Verificou-se também, que as dificuldades vivenciadas pelos profissionais 

interfere no desempenho de suas ações, tornando o processo de alimentação do 

sistema HiperDia, um fardo para os profissionais envolvidos. Embora cada categoria 

profissional relatasse as dificuldades especificas de suas ações, observamos que 

alguns entraves eram mencionados pela maioria no decorrer da coleta de dados, tais 

como: deficiência em recursos humanos e materiais,  falta de conhecimento sobre o 

sistema e sua importância perante a secretaria da saúde e o Ministério da Saúde. 

Ressaltamos ainda que essas limitações possivelmente possam vir a 

comprometer o processo de alimentação do sistema, uma vez que o município de Natal 

não disponibilizava de materiais básicos para o registro das informações. Infelizmente, 

o que deveria ser uma ferramenta útil para profissionais da rede básica e para gestores 

do SUS no enfrentamento destas doenças, acaba sendo uma dificuldade a mais a ser 

enfrentada. 

 Não podemos relegar as limitações enfrentadas pelo coordenador que em virtude 

dos inúmeros acúmulos de função, prejudica a realização das suas atividades. Dessa 

forma, ressaltamos a necessidade de um maior suporte de pessoal capacitado, bem 

como material para dar continuidade as ações de alimentação do sistema, supervisão e 

avaliação do programa. 
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 A alimentação do sistema HiperDia em Natal, portanto vem se desenvolvendo 

nos três níveis (SMS, distritos e unidades de saúde) de forma hipotética, 

desencadeando lacunas no fluxo da informação e prejudicando o resultado final desse 

processo. 

 Por conseguinte, um processo que deveria ser participativo, ou seja, envolvendo 

todos os profissionais e não apenas o gestor das unidades está restringido a um 

número de profissionais.  

  Outro achado relevante é o fato de que, embora o HiperDia seja responsável por 

agregar informações em âmbito nacional, os dados lá publicados pouco se difundem, 

uma vez que pela deficiência da rede de informática, as unidades não tem acesso a 

internet e quando tem o sistema é pouco utilizado e desconhecido pela maioria dos 

profissionais.  

 Nessas circunstâncias, acreditamos que os profissionais não estão totalmente 

orientados e sensibilizados quanto à importância da informação em saúde para o 

planejamento de ações em saúde, uma vez que, a utilização das informações possibilita 

a busca por soluções para viabilizar uma melhor aplicação dos recursos, a condução da 

estratégia das equipes e minimizar os problemas referentes a população descrita. 

 Dificuldades existem, todavia não são exclusivas do HiperDia, portanto 

acreditamos que uma maior sensibilização dos profissionais e gestores  a respeito da 

importância do registro e das informações em saúde possam minimizar os entraves 

enfrentados pelos profissionais que atuam na atenção básica. 

 A teoria nos diz que para um bom funcionamento do sistema faz-se necessário 

que os profissionais envolvidos tenham uma ampla visão, conheçam e acreditem no 

sistema. Sendo assim, reforçamos a idéia de que a interação do profissional com o 
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sistema possibilitará um aproveitamento, uma vez que os sistemas de informação foram 

desenvolvidos para aperfeiçoar o fluxo da informação, desencadeando um processo de 

conhecimento, de tomada de decisão e intervenção na realidade. 

Somente desta forma, acreditamos que o município de Natal conseguirá alcançar 

as metas estabelecidas pelo MS, bem como reduzir as discrepâncias existente, entre o 

que é realizado por uma unidade de saúde e a condição real de saúde da população 

assistida da população.  
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APÊNDICE A – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES 
 
Tabela – Distribuição das unidades de saúde da família quanto ao número de 
equipes de saúde, de profissionais médicos e enfermeiros, Natal/ RN. 

USF Equipes Profis. Férias Licença S/ enf S/ med Outro Amostra 

Felipe camarão II 4 8 2 - - - 1 5 

KM 6 3 6 - - - - - 6 

Monte Líbano 3 6 - - - 2 - 4 

Nordeste 4 8 - - - 2 - 6 

Guarapes 3 6 1 - - 2 - 3 

Felipe camarão I  6 12 - 2 1 - - 9 

Felipe camarão III 4 8 - - - 1 - 7 

Bom Pastor 4 8 - 2 - - - 6 

Cidade Nova 4 8 - - - - - 8 

Nova cidade 2 4 - - - - - 4 

Nazaré 3 6 2 - - - - 4 

Planalto 3 6 0 - - - - 6 

Rocas 4 8 2 - - - - 6 

Passo da pátria 2 4 - - - - - 4 

Guarita 2 4 - - - - - 4 

José Sarney 2 4 - - - 1 - 3 

Pompéia 2 4 - - - 1 - 3 

Cidade praia 2 4 - - - - - 4 

Nordelândia 2 4 - - - 1 - 3 

Vista verde 4 8 - - - 3 - 5 

Parque das dunas 3 6 1 - - - - 5 

África 2 4 2 - - - 1 1 

Redinha 2 4 - 1 - - - 3 

Nova Natal II 4 8 - - - 1 - 7 

Nova Natal I 2 4 - - - 1 - 3 

Gramoré 4 8 - 1 - 2 - 5 

Panatis 4 8 - - - - - 8 

Igapó 3 6 - - - - - 6 

Santa Catarina 2 4 - - - 1 - 3 

Santarém 4 8 - - - - - 8 

Potengi 4 8 - - - - - 8 

Vale Dourado 3 6 - - - - - 6 

Soledade I 2 4 - - - 1 - 3 

PQ. dos coqueiros 4 8 - 1 - - - 7 

PL. Mangueiras 3 6 1 - - 1 - 4 

Soledade II 4 8 - 1 - - - 7 

 Total 113 226 11 8 1 20 2 184 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Natal/ RN, 2008.  
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
ENTREVISTA – COORDENADOR  

 

I – CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
 
Idade: ____ anos                                                   Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 
Escolaridade: (   ) Ensino Médio (   ) Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado    (   )    
Doutorado         Profissão: _________ Tempo de profissão: ________ anos 
Tempo de trabalho no distrito sanitário: _______ anos 
 
II – CADASTRO E REGISTRO 

1. Disponibiliza fichas de cadastro para as unidades?  
2. Disponibiliza ficha de acompanhamento para as unidades?   
3. Pesquisa sobre os usuários no sistema?  
4. Acompanha a atualização do sistema?   
5. Realiza treinamento para os profissionais de saúde envolvidos com o sistema HiperDia?  
6. Promove curso de atualização para os profissionais envolvidos com o sistema HiperDia?  
 

II – RELATÓRIOS OPERACIONAIS E GERENCIAIS  

1. Produz relatórios mensais a partir dos dados coletados no formulário de acompanhamento 
dos hipertensos e/ ou diabéticos?  
2. O prazo de envio dos relatórios é respeitado?  
 

III - EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O MÓDULO UNIDADE DE SAÚDE 
OU CENTRALIZADOR 
 
1. Participa do processo de geração e envio de arquivos de cadastro e atendimento para outro 
módulo do sistema?   
2. Participa do processo de recepção e leitura de arquivos de outro módulo do sistema?   
 
IV – HIPERDIA  
 
1. Conhece o fluxo da informação gerada pelo HiperDia?  
2. Recebeu algum treinamento para manusear o Sistema – Hiperdia?  
3. Já participou de algum curso de atualização do Hiperdia?  
4. Conhece o manual de operação do Departamento de Informática do SUS destinado aos 
profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema?  
5. Tem acesso ao manual de operações 2.70?  
6. O seu ambiente de trabalho interfere na qualidade dos dados registrados?  
 
V – DIFICULDADES E AVANÇOS DO HIPERDIA 

 
1. Sente alguma dificuldade em trabalhar com o sistema HiperDia? 
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APÊNDICE C- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
ENTREVISTA – ADMINISTRADOR  

 

I – CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
 
Idade: ____ anos                                                   Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 
Escolaridade: (   ) Ensino Médio (   ) Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado    (   )    
Doutorado         Profissão:__________ Tempo de profissão: ________ anos 
Tempo de trabalho no distrito sanitário: _______ anos 
Distrito Sanitário: (   ) Norte 1   (   ) Norte 2    (   ) Oeste  (   ) Leste  (   ) Sul 
 
I – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA 
 
1. Realizou a instalação do programa Hiperdia?   
2. Locais de instalação? (   ) Secretaria Municipal de saúde (   ) Distrito sanitário (   ) Unidade de 
saúde (   ) Nenhuma das opções.  
3. Método que utilizou? (   ) CD ROOM (   ) Internet (   ) Disquete.  
4. Realizou a configuração do programa nos locais de instalação?.  
 
II - CADASTRO E REGISTRO 
 
5. Realizou o cadastro da Secretaria Municipal de saúde?  
6. Realizou o cadastro do distrito sanitário?  
7. Pesquisa distrito no sistema?  
8. Altera distrito no sistema?  
9. Exclui distrito no sistema?.  
10. Gera disquete de cadastro do Distrito sanitário?  
11. Realiza o cadastro das unidades de saúde?  
12. Pesquisa unidades de saúde no sistema?  
13. Altera unidades de saúde no sistema?  
14. Exclui unidades de saúde no sistema?  
15. Gera disquete de cadastro das unidades de saúde?  
16. Cadastra os profissionais de saúde nos sistema? 
17. Altera os profissionais de saúde no sistema? 
18. Exclui os profissionais de saúde do sistema? 
 
III – MANUTENÇÃO 
 
19. Cria cópia de segurança? 
20. Restaura cópia de segurança?  
21. Exclui do sistema cópia de segurança?  
22. Cadastra os operadores?  
23. Altera os operadores?   
 
IV – ROTINA DE TRANSFERÊNCIA 
 
EXPORTAÇÃO 
 
24.  Exporta os dados para o Módulo Unidade de Saúde?  
25.  Exporta os dados para o Módulo Distrito Sanitário?  
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26.  Exporta os dados para o Centralizador Municipal (SMS)?  
27.  Exporta os dados para o Centralizados Municipal CadSUS?  
28.  Exporta os dados para o Módulo Hiperdia Federal?  
 
IMPORTAÇÃO 
 
24.  Importa os dados do Módulo Unidade de Saúde?  
25.  Importa os dados do Módulo Distrito Sanitário?  
26.  Importa os dados do Centralizador Municipal (SMS)?  
27.  Importa os dados do Centralizados Municipal CadSUS?  
28.  Importa os dados para o Módulo Hiperdia Federal?  
 
V – HIPERDIA  
 
28. Conhece o fluxo da informação gerada pelo HiperDia?  
29. Recebeu algum treinamento para manusear o Sistema – Hiperdia?  
30. Já participou de algum curso de atualização do Hiperdia?  
31. Conhece o manual de operação do Departamento de Informática do SUS destinado aos 
profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema?  
32. Tem acesso ao manual de operações 2.70 M?  
33. O seu ambiente de trabalho interfere na qualidade dos dados registrados?  
 
IV – DIFICULDADES E AVANÇOS DO HIPERDIA 

 
34. Sente alguma dificuldade em trabalhar com o sistema HiperDia?  
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
ENTREVISTA – OPERADORES  

 

I – CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
 
Idade: ____ anos.  Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 
Escolaridade: 
(   ) Ensino Médio (   ) Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado  (   )    Doutorado          
Profissão: __________________ Tempo de profissão: ________ anos 
Tempo de trabalho no distrito sanitário: _______ anos 
Distrito Sanitário: (   ) Norte 1   (   ) Norte 2    (   ) Oeste  (   ) Leste  (   ) Sul 
 
II – CADASTRO E REGISTRO DOS USUÁRIOS: 
 
1. Cadastra no sistema os dados coletados através do formulário Cadastro de Hipertensos e/ ou 
diabético? 
2. Pesquisa hipertensos e/ ou diabéticos no sistema?   
3. Atualiza os dados dos usuários cadastrados no sistema? 
4. Com que freqüência realiza a atualização dos dados no sistema?   
 
III – HIPERDIA  
 
1. Conhece o fluxo da informação gerada pelo HiperDia?  
2. Recebeu algum treinamento para manusear o Sistema – Hiperdia?  
3. Já participou de algum curso de atualização do Hiperdia?  
4. Conhece o manual de operação do Departamento de Informática do SUS destinado aos 
profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema? 
5. Tem acesso ao manual de operações 1.5 M 02?  
6. O seu ambiente de trabalho interfere na qualidade dos dados registrados?  
 
IV – DIFICULDADES E AVANÇOS DO HIPERDIA 

 
1. Sente alguma dificuldade em trabalhar com o sistema HiperDia?  
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
QUESTIONÁRIO – PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 
I – CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
 
Idade: ____ anos.    Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 
Escolaridade: 
(   ) Ensino Médio (   ) Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado  (   )    Doutorado          
Profissão: __________________ Tempo de profissão: ________ anos 
Tempo de trabalho no distrito sanitário: _______ anos 
Distrito Sanitário: (   ) Norte 1   (   ) Norte 2    (   ) Oeste  (   ) Leste  (   ) Sul 
 
II – CADASTRO E REGISTRO DOS USUÁRIOS: 
 
1. Realiza o cadastro dos usuários da Unidade de saúde no formulário de cadastro?  
2. Realiza o registro do atendimento prestado no formulário de acompanhamento do Hiperdia?  
3. Atualiza a ficha de cadastro dos usuários?  
4. Com que freqüência realiza a atualização dos dados? (  ) Sempre que necessário (   ) 
Sempre que possível (   ) Esporadicamente (   ) Nunca realizou.  
 
III – HIPERDIA  
 
1. Conhece o fluxo da informação gerada pelo HiperDia?  
2. Recebeu algum treinamento para manusear o Sistema – Hiperdia?  
3. Já participou de algum curso de atualização do Hiperdia?  
4. Conhece o manual de operação do Departamento de Informática do SUS destinado aos 
profissionais envolvidos no processo de alimentação do sistema? 
5. Tem acesso ao manual de operações 1.5 M 02?  
6. O seu ambiente de trabalho interfere na qualidade dos dados registrados?  
 
IV – DIFICULDADES E AVANÇOS DO HIPERDIA 

 
1. Sente alguma dificuldade em trabalhar com o sistema HiperDia?  
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa O processo de alimentação 

do sistema – HiperDia: estudo de caso com os profissionais no município de 

Natal coordenada por Viviane Lima de Sena. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa objetiva analisar as ações dos profissionais envolvidos no 

processo de alimentação do sistema Hiperdia no município de Natal/ RN. Caso 

decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

entrevista estruturada e um questionário, que serão aplicados na sua unidade de 

trabalho no período de maio a julho de 2008.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto 

que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você ficará com uma cópia deste 

Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Viviane Lima de Sena no endereço Universidade Federal do Rio G. 

Norte –- Campus Universitário Lagoa Nova - Departamento de Enfermagem - CEP 

59072-970, Natal - RN – Brasil ou pelo telefone 32237354. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Comitê de Ética – UFRN, Praça do Campus 

Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/ RN ou pelo telefone (84) 3215-3135.  
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Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa O 

processo de alimentação do sistema – hiperdia: estudo de caso com os 

profissionais no município de Natal.   

Participante da pesquisa: _______________________________________________ 

 

 

Pesquisador responsável  

______________________________ 

Viviane Lima de Sena 

Universidade Federal do Rio G. Norte  
Campus Universitário Lagoa Nova  

Departamento de Enfermagem  
 

 
 
 
 

Comitê de Ética – UFRN, 
Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/ RN 

Telefone: (84) 3215-3135 
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ANEXO A – SOFTWARE DO DATASUS/ SE/ MS – SISTEMA HIPERDIA 

 
APRESENTAÇÃO 

O sistema Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de 
hipertensão arterial e/ ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Ùnico de 
Saúde - SUS 

OBJETIVOS PRINCIPAIS 

- Permitir o monitoramento dos pacientes cadastrados no Plano de Reorganização da Atenção à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus 
- Gerar informações para a aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma 
regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados pelo Hiperdia 

RESPONSABILIDADES 

 
 
 
Gestor Federal 

- Coordenação do Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus; 
- Acompanhamento dos portadores de hipertensão arterial e diabtes 
mellitus cadastrados por municípios, através do sistema Hiperdia; 
- Estabelecimento de rotinas que garantem o fornecimento continuo 
dos medicamentos padronizados a todos os pacientes cadastrados. 

 
 
 
 
Gestor Estadual 

- Coordenação estadual do Plano; 
- Acompanhamento e assessoria aos municípios no processo de 
adesão ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus; 
- Assessoria aos municípios na implantação local do Sistema de 
Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão Arterial e ao 
Diabetes Mellitus; 
- Avaliação do cumprimento por parte dos municípios, dos 
compromissos com atenção à saúde nas areas estratégicas 
definidas na NOAS/01 

 
 
Gestor Municipal 

- Adesão ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, através do termo de 
adesão; 
- Cadastramento e acompanhamento dos pacientes cadastrados 
pelo Hiperdia, garantindo o recebimento dos medicamentos. 

 
 
DATASUS 

- Desenvolvimento e manutenção de produto de software para 
cadastramento e acompanhamento dos portadores de hipertensão 
arterial e diabetes mellitus; 
- Disponibilização do produto de software; 
- Suporte técnico aos gestores de saúde em relação ao produto 
software. 

MÓDULO DO SISTEMA 

O sistema é composto 
dos subsistemas 

- Municipal 

- Federal 

O Subsistema Municipal 
é composto dos 

módulos 

- Unidade de saúde 

- Distrito Sanitário 

- Centralizador Municipal (Secretaria Municipal de Saúde) 

 

FLUXO DA INFORMAÇÃO 

 
Módulo Unidade de 

Saúde 

- Cadastro de Portadores 

- Registro dos atendimentos aos inscritos no Plano 

- Relatório Operacionais e gerenciais 

EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O MÓDULO DSTRITO SANITARIO OU 
CENTRALIZADOR 

 - Cadastro dos portadores de hipertensão e diabetes. 
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Módulo Unidade de 
Saúde 

- Registro dos atendimentos aos inscritos no Plano. 

- Relatórios operacionais e gerenciais. 

- Exportação/ Importação dos dados para o modulo distrito sanitário 
ou centralizador municipal. 

 
 

Módulo 
Distrito sanitário 

 

- Cadastro dos portadores de hipertensão e diabetes. 

- Registro dos atendimentos aos inscritos no Plano. 

- Relatórios operacionais e gerenciais. 

- Exportação/ Importação dos dados para o modulo distrito sanitário 
ou centralizador municipal. 

- Permite a entrada de dados de unidades de saúde não 
informatizadas 

 
 
 

Módulo Centralizador 
Municipal 

 

- Cadastro dos portadores de hipertensão e diabetes e registro dos 
atendimentos aos inscritos no Plano 

- Relatórios operacionais e gerenciais 

- Exportação/ Importação dos dados para o modulo unidade de 
saúde ou distrito sanitário;  

- Exportação/ importação de dados para o modulo federal 

- Geração de arquivos para o controle do CadSUS 

- Permite a entrada de dados de unidades de saúde não 
informatizadas 

 
 
 
 

Módulo Subsistema 
Federal 

 

- Cadastro nacional dos inscritos no Plano e registro de seus 
acompanhamentos; 

- Disponibiliza informações de acesso publico com exceção da 
identificação do portador 

- Integração dos dados com o Cad SUS federal 

- Exportação/ Importação dos dados do modulo centralizador 
municipal 

- Disponibiliza informações para a aquisição dispensação e 
distribuição de medicamentos para a secretaria executiva – SE/ MS 

BENEFÍCIOS 

- Orienta os gestores público na adoção de estratégias de intervenção que permita a modificação 
do quadro atual; 
- Garantir o recebimento dos medicamentos padronizados a todos os pacientes cadastrados no 
Sistema; 
- Permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus na 
população 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Microcomputador Pentium ou similar; 
- Impressora jato de tinta; 
- Sistema Operacional Windows 98 ou superior 

FORMAS DE INSTALAÇÃO 

- Arquivos disponibilizados pela Internet, através dos sites da Secretaria de Políticas Publicas de 
Saúde: www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/cnhd/home.htm ou atraves do site do DATASUS: 
www.datasus.gov.br  
-  Arquivos disponibilizados via BBS área 25; 
- Em situações especiais: Disquete ou CdD-ROM 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 
Administrador do 

sistema 

- Profissional responsável pela manutenção do ambiente d sistema 
(instalação, configuração) e da base de dados (controle de acesso, 
salvamento e recuperação da base de rotinas de transferência); 

Operador - Profissional responsável pela entrada de dados coletados através 
do formulário Cadastro Hipertenso e/ou diabético e de formulário de 
acompanhamento 

ETAPAS DE INSTALAÇÃO 

http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/cnhd/home.htm
http://www.datasus.gov.br/
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1 – Centralizador municipal, na secretaria Municipal de Saúde – SMs; 
2 – Módulo Distrito sanitário, quando houver, no distrito sanitário 
3 – Módulo Unidade de Saúde, na Unidade Básica de Saúde – UBS.  

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

- Modo Local – município que utilizará o sistema em microcompoutador que não está ligado em 
rede; 
- Modo remoto – município que utilizará o sistema em microcomputador que está ligado em rede 

 
FLUXO DE DADOS 

 
 

Estratégia de 
disseminação 

- Disponibilização do produto de software através do site da 
Secretaria de Políticas de Saúde, do site do DATASUS e do MS- 
BBS; 
- Suporte aos municípios em relação ao produto de software através 
das regionais e datasus 
- Suporte aos municípios em relação o Plano através das 
Secretarias Estaduais de Saúde 
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ANEXO B – FICHA DE CADASTRO DO HIPERTENSO E/ OU DIABÉTICO 
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ANEXO C – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/ OU  
DIABÉTICO 
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ANEXO D - RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE 
NATAL 

 
 

REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE 1, NATAL /RN 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENDEREÇO BAIRRO FONE 

Unidade de Saúde da família de 
Gramoré Av Guaratinguetá, s/n 

Lagoa 
Azul 

3232-
8245 

Unidade de Saúde da família de Nova 
Natal I 

Rua dos repentistas, 3055 Conj. Nova 
Natal 

Lagoa 
Azul 

3232-
9237 

Unidade de Saúde da família de Nova 
Natal II Rua Tataiara, 3169 Conj. Nova Natal 

Lagoa 
Azul 

3232-
8203 

Unidade de Saúde da família  
Nordelândia 

Rua Maria de Araújo Cananéia, s/n - 
Nordelândia 

Lagoa 
Azul 

3232-
9234 

Unidade de Saúde da família Cidade 
Praia Av. Três Américas, 88 Lot. Cidade Praia 

Lagoa 
Azul 

3232-
9232 

Unidade de Saúde da família José 
Sarney Rua do Lírio, 231 Lot. José Sarney 

Lagoa 
Azul 

3232-
9236 

Unidade de Saúde da família Pompéia Rua Gov.Antonio de Melo Souza, 2405 Pajuçara 
3232-
8184 

Unidade de Saúde da família  Vista 
Verde Rua Linda Batista, s/n Pajuçara 

3232-
8270 

Unidade de Saúde da família Pq das 
Dunas Rua Mar do Sul, s/n Pajuçara 

3232-
8184 

Unidade de Saúde da família  da África Av Dr João Medeiros Filho, s/n Redinha 
3232-
8190 

Unidade de Saúde da família da 
Redinha Rua do Campo, s/n Redinha 

3232-
8185 

    

 
REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE 2, NATAL /RN 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENDEREÇO BAIRRO FONE 

Unidade de Saúde da família de Igapó Rua São Tiago, s/n Igapó 
3232-
8255 

Unidade de Saúde da família Panatis Rua da Pimenteiras, s/n Potengi 
3232-
8220 

Unidade de Saúde da família Potengi Av. Itapetinga, s/n Potengi 
3232-
8205 

Unidade de Saúde da família de 
Santarém Av. da Fronteiras, s/n Potengi 

3232-
8215 

Unidade de Saúde da família de Santa 
Catarina 

Rua Aracati, 2711 Conj. 
Panatis Potengi 

3232-
9233 

Unidade de Saúde da família de 
Soledade I 

Rua Santanópolis, 2552 conj. 
Soledade II Potengi 

3232-
9235 

Unidade de Saúde da família de 
Soledade II 

Rua Pico do Cabugi, 1176 
Conj. Soledade II Potengi 

3232-
9238 

Unidade de Saúde da família Pl. das 
Mangueiras Rua Nova Granada, s/n 

Nsa. Sra. 
Apresentação 

3232-
4848 

Unidade de Saúde da família Pq dos 
Coqueiros Rua das Pedrinhas, s/n 

Nsa. Sra. 
Apresentação 

3232-
8183 
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REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO SUL, NATAL /RN 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENDEREÇO BAIRRO FONE 

Unidade de saúde da família Planalto Rua Monterrei, s/n Planalto 
3232-
8400 

 

 

 
 REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO LESTE, NATAL /RN 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENDEREÇO BAIRRO FONE 

Unidade de Saúde da Família da Guarita Av. Presidente Sarmento, 1955 Alecrim 3232-8438 

Unidade de Saúde da família Passo da Pátria Tv. Coração de Jesus, s/n Cidade Alta 3232-8560 

Unidade de Saúde da família das Rocas Rua Francisco Bicalho, s/n Rocas 3232-8545 

    

 
 

REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO OESTE, NATAL /RN 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENDEREÇO BAIRRO FONE 

Unidade de Saúde da Família de Bom Pastor 
Rua Augusto Calheiros, 
s/n Bom Pastor 

3232-
8455 

Unidade de Saúde da Família Cidade Nova Rua Laranjal, S/N Cidade Nova 
3232-
8330 

Unidade de Saúde da Família  Nova Cidade Rua Horácio Dantas, s/n Cidade Nova 
3232-
8325 

Unidade de Saúde da Família Nazaré Rua Rubens Mariz, 734 
Dix-Sept 
Rosado 

3232-
8350 

Unidade de Saúde da Família Saúde Felipe 
Camarão - II Rua Santa Verônica, s/n 

Felipe 
Camarão 

3232-
8315 

Unidade de Saúde da Família  Felipe Camarão - III Rua Itamar Maciel, 360 
Felipe 
Camarão 

3232-
4997 

Unidade de Saúde da Família Guarapes Rua da Lagoa Seca, s/n Guarapes 
3232-
8405 

Unidade de Saúde da família Bairro Nordeste 
Rua Alto da Bela Vista, 
s/n Nordeste 

3232-
8450 

Unidade de Saúde da Família Km 6 
Rua São Domingos, 
1007 Quintas 

3232-
8310 

Unidade de Saúde da Família Monte Líbano Rua Matusalém, s/n Quintas 
3232-
8440 

Unidade de Saúde da Família Felipe Camarão Rua da Tamarineira, s/n 
Felipe 
Camarão 

3232-
8320 
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ANEXO E – PARECER DO CÔMITE DE ÉTICA 
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ANEXO F – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO G – MEMORANDO CIRCULAR (DISTRITO SUL; DISTRITO NORTE I; 
DISTRITO NORTE II; DISTRITO LESTE; DISTRITO OESTE) 

 



142 

 

 



143 

 

 



144 

 

 



145 

 

 




