
COMPATIBILlZAÇÃO DE BASES DE DADOS NACIONAIS

Relatório da oficina de trabalho organizada pelo Grupo Técnico de Informação em Saúde e
População (GTISP) da ABRASCO, realizada em 25/26 de agosto de 1997, no âmbito do V
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e V Congresso Paulista de Saúde Pública, com o
apoio do Centro Nacional de Epidemiologia -CENEPI/FNS, em Águas de Lindóia*

A Oficina de Trabalho teve por objetivo elaborar propostas para a compatibilização dos princi-
pais elementos dos sistemas de informação de abrangência nacional, com estratégias para
viabilizá-las, visando potencializar o uso das informações disponíveis nas diversas bases de
dados relativas à Saúde. Para o GTISP/ABRASCO, a oficina representou mais um espaço de
troca de conhecimento e experiências entre a academia, os gestores dos sistemas e os demais
órgãos envolvidos, como contribuição para a melhoria da qualidade das informações de interes-
se para a Saúde.
As principais variáveis dos sistemas de informação foram discutidas em torno de três eixos: o
indivíduo, o evento que gera o registro e a unidade assistencial relacionada ao evento. Os
sistemas tratados foram basicamente os seguintes: Sistema de Informação sobre Mortalidade
(SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação Nacional
de Agravos de Notificação (SINAN) , Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS),
Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), Pesquisa de Assistência Médico-
Sanitária (AMS/IBGE) e Censo Demográfico/IBGE.
Em um processo de construção coletivo, foram elaboradas propostas relacionadas a questões
específicas dos sistemas, suas variáveis e seus padrões, bem como recomendações de caráter
geral, principalmente quanto à necessidade de observação dos seguintes pontos: cuidado, no
processo de descentralização, com a preservação das bases de dados, visando garantir as
informações imprescindíveis de abrangência nacional, destacando-se o SIH-SUS; definição
das variáveis essenciais dos sistemas para cada nível de gestão; discussões e estudos
precedendo mudanças nas estruturas das informações e nos cadastros de estabelecimentos
de Saúde; discussão sobre critérios éticos envolvidos no processo de coleta, tratamento e uso
das informações; garantia de livre acesso, com regulamentação de iniciativas de cobrança
pelas informações; estudos de compatibilizacão do número único de identificação do indivíduo,
instituído pela lei nQ 9454, com o cartão SUS e de mecanismos de controle da sociedade sobre
a gestão do Sistema Nacional do Registro de Identificação.
Para viabilizar as propostas e dar continuidade às discussões, foram sugeridas algumas estra-
tégias. Dando seguimento à proposta do GTISP/ABRASCO, conforme seu documento de refe-
rência: "Informação em Saúde a Serviço da Sociedade" (1994) e em consonância com as
recomendações da 1 Dê Conferência Nacional de Saúde, foi solicitado empenho da ABRASCO
em viabilizar a constituição de uma Comissão Nacional de Informações em Saúde, no âmbito
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do Conselho Nacional de Saúde, com caráter permanente e função de propor ao Conselho
questões políticas e estratégicas que confluam para a definição de uma Política Nacional de
Informações em Saúde adequada ao projeto do SUS.
Foi recomendada a realização de novos eventos com a participação de gestores dos sistemas
de informação nos três níveis de governo, sociedades científicas, pesquisadores e especialis-
tas, para que aprofundem e dêem continuidade às discussões de compatibilização das bases
de dados como, por exemplo, um comitê temático específico sobre o assunto no âmbito da
Rede Integrada de Informações para a Saúde (RIPSA) e outro para Capacitação em Informação
em Saúde, paralelamente à organização de um fórum para tratar de capacitação, sob a coorde-
nação da ABRASCO. Foi destacada a importância de serem resgatadas as discussões e
propostas ocorridas em outras oficinas de trabalho deste Congresso, bem como de oficinas
anteriores, sobre o campo temático da Informação em Saúde, além de procurar mecanismos
para ampla divulgação do relatório desta Oficina e de outros documentos produzidos no âmbito
do GTISP/ABRASCO.

estiveram disponíveis apenas para os "usuários"
de cada sistema, não houve uma demanda tão
forte para que fossem compatíveis. A possibili-
dade do uso articulado de informações, extraídas
a partir de diversas bases de dados de interesse
para a Saúde, permite uma aproximação mais
globalizante e integral das reais condições de
vida, doença e morte da população.

3. Sistemas Tratados
Foram tratados basicamente os seguin-

tes sistemas de informação, dentre os diversos
sistemas existentes de interesse para a Saúde2:
SIM -Sistema de Informação sobre Mortalida-
de
SINAS C -Sistema de Informação sobre Nas-
cidos Vivos
SINAN -Sistema de Informação Nacional de
Agravos de Notificação
SIH-SUS -Sistema de Informação Hospitalar
doSUS
SIA-SUS -Sistema de Informação Ambulatorial
doSUS
AMS ' Pesquisa de Assistência Médico-Sanitá-
ria -IBGE
Censo Demográfico -IBGE

O uso articulado das informações dos
sistemas, bem como a comparação entre seus
dados, torna-se possível se estes tiverem cadas-
tros, tabelas e/ou padrões compatíveis. Para
efeito da Oficina de Trabalho foram adotados

1. Objetivo

Elaborar propostas para a
compatibilização dos principais elementos dos
sistemas de informação de abrangência nacio-
nal que contemplem soluções e estratégias para
viabilizá~las, de forma a potencializar o uso das
informações disponíveis nas diversas bases de
dados relativas à Saúde.

2. Justificativa do Tema

Desde a sua criação o GTISP/
ABRASCO mantém em sua agenda, como uma
questão prioritária, a compatibilização das in"
formações, conforme publicado em seu docu-
mento de referência: Informaç~ em Saúde a
Serviço da Sociedade!.

Os sistemas de informação produzem
um grande volume de dados que, no entanto,
são coletados, tratados e organizados sob dife-
rentes lógicas, como resultado da atividade
compartimentalizada das instituições que atu-
am no setor Saúde. Atualmente, há consenso de
que as informações públicas não pertencem aos
órgãos responsáveis pelos sistemas, mas sim ao
cidadão brasileiro. No entanto, isto não passa-
ria de um conceito sem aplicação, não fosse a
evolução técnica que passou a permitir maior
acesso aos bancos de dados.

O tema vem ganhando relevância, na
medida em que se ampliam os meios de disse-
minação de informação. Enquanto os dados
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de Informação para a Saúde), secretariada pela
OPAS e pelo Ministério da Saúde.

A Oficina de Trabalho representou para
o GTISP mais um espaço de troca de conheci-
mento e experiências entre a academia, os
gestores dos sistemas e demais órgãos envolvi-
dos, como contribuição para o avanço no pro-
cesso de aumentar a compatibilidade entre as
bases de dados nacionais.

Durante os dois dias da Oficina de
Trabalho, para atingir o objetivo estabelecido,
procurou-se identificar os elementos relevantes
a serem compatibilizados, fazer propostas de
compatibilizaçãoe encontrar formas de viabilizá-
Ias. As principais variáveis dos sistemas foram
reunidas em torno de três eixos, utilizados para
estruturar a discussão:
1. O evento: características e causa do evento
que gera o registro.
2. O indivíduo: identificação, localização e ou-
tros atributos do indivíduo.
3. A unidade assistencial: características e lo-
calização da unidade assistencial relacionada ao
evento (Cadastros de Estabelecimentos de Saú-
de).

os seguintes conceitos3:

cadastros -são universos dos objetos de pes-
quisa, contendo descritores mínimos dos obje-
tos: nome, onde se encontra e suas principais
características de interesse. A Oficina tratou ba-
sicamente do Cadastro de Estabelecimentos de
Saúde, envolvido em quase todos os sistemas
selecionados.

tabelas -são organizações de referência, que
asseguram coerência funcional ou espacial em
uma base ou entre bases de dados. Algumas
tabelas precisam ser padronizadas, como por
exemplo as tabelas de Ocupação, Instrução e
Raça/Cor, enquanto outras já são comuns a todas
as bases geradas pelos sistemas acima, tal como
a Tabela de Municípios, na qual todos utilizam
atualmente o código do IBGE.
padrões -são regras de estruturação dos dados,
com a sua conceituação. A necessidade de pa-
dronização fica mais evidenciada quando se ve-
rifica, por exemplo, que o conceito "posto de
saúde" não éo mesmo na AMS/lBGE e no SIA-
SUS.
4. Dinâmica de Trabalho

Para preparar a Oficina, dada a grande
quantidade de elementos a tratar, foi feito um
levantamento prévio das necessidades de com-
patibilidade entre os sistemas, onde foram
mapeados os cadastros, as tabelas e os padrões
existentes nos bancos de dados envolvidos.
Durante a Oficina, foram distribuídas folhas de
trabalho com a sugestão dos itens de maior
relevância, visando facilitar a identificação dos
problemas e suas soluções.

Ocorreram duas exposições, feitas por
participantes, visando esclarecer o grupo sobre
o andamento de assuntos de interesse relacio-
nados ao tema. No primeiro dia, dentro da dis-
cussão sobre identificação do indivíduo, o As-
sessor do Senador Pedro Simon apresentou a
lei nQ 9454, que institui número único de Re-
gistro Civil. No segundo dia, o representante
da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministé-
rio da Saúde apresentou a situação atUal da RNIS
(Rede Nacional de Informação em Saúde), fi-
nanciada pelo REFORSUS e da RIPSA (Rede

Em wn processo de construção coleti-
vo, ao longo das discussões foram surgindo pro-
postas e recomendações, tanto de caráter geral
como relacionadas a questões específicas.

5. Propostas

1. Propostas e Recomendações de Caráter
Geral
1.1. Quanto à descentralização

Os gestores de informações em saúde,
em seus diferentes níveis (federal, estadual e mu-
nicipal), devem procurar garantir wn processo
de descentralização dos sistemas de informações
para Estados e municípios que:
i) Preserve as bases nacionais, entendidas como
patrimônio e memória da sociedade brasileira,
sob uma coordenação nacional flexível,
participativa e democrática. É necessário que
os gestores pactuem wna base legal específica
que promova e assegure a alimentação dos ban-
cos de dados nacionais e a qualidade das infor-
mações prestadas.
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ii) Mantenha a compatibilização entre os siste-
mas, estabelecendo ligações entre eles. Este pro-
cesso pressupõe a padronização dos conceitos
das variáveis coletadas, das tabelas utilizadas,
bem como da base cadastra! adotada. O fluxo e
a metodologia de coleta, bem como o tratamento
e a disseminação dos dados, devem também ser
objeto de estudos de compatibilização.

1.2. Quanto à definição de variáveis em cada
nível

docência, nos diferentes níveis (federal, estadu-
al e municipal). Antes de criar-se novos siste-
mas ou estruturas, deve-se esgotar as alternati-
vas já existentes e possivelmente subutilizadas.
Ao implementar alterações, é necessário que
estas sejam previamente anunciadas, com datas
de referência anuais para implantação, e também
que resulrem de um processo articulado, pelo
menos entre os gestores dos sistemas, os gestores
de saúde e a academia.

1.4. Quanto a critérios éticos
, ,

E necessário definir de forma
participativa e democrática critérios éticos que
regulamentem o processo de coleta, tratamen-
to, disseminação e uso da informação em saú-
de, com ênfase na garantia do respeito à priva-
cidade dos indivíduos.

1.5. Quanto à comercialização das informa-
ções

Para garantir a compatibilidade das
bases nacionais, respeitando as características
regionais, estaduais, municipais e locais, é ne-
cessário definir variáveis essenciais a cada ní-
vel, sem que isto signifique um engessamento
do processo de descentralização e de aperfeiço-
amento dos sistemas de informação em Saúde.
A questão de ,,!uais informações devem residir
em qual nível de gestão (municipal, estadual e
federal) deve ser analisada com maior
profundidade, considerando-se, inclusive, a in-
trodução do conceito de rede e o uso de recur-
sos de telecomunicação, que permitem o aces-
so de um nível para outro. Também é impor-
tante ampliar a divulgação das experiências em
andamento e que as instâncias centrais dêem
maior suporte aos municípios.

1.3. Quanto às mudanças nas estruturas das
informações

As informações em saúde são um bem
público. Mudanças em suas estruturas devem
ser precedidas de discussões e estudos
aprofundados sobre possíveis repercussões em
relação à preservação de séries históricas, à
garantia de atualização e compatibilidade com
os demais sistemas. Salientou-se que as deci-
sões sobre as mudanças nas informações ainda
são tradicionalmente tomadas pela "c{lpula" das
,nstituições ou por grupos de técnicos. Suge-
rfu-se que a ABRASCO, com o envolvimento
do GTISp, participe ativamente de um proces-
so de articulação entre áreas, para tentar garan-
tir que os estudos de alterações sejam sempre
acompanhados de ampla discussão, envolvendo
instâncias governamentais, de pesquisa e

Da mesma forma, também é necessá-
rio defInir critérios que regulamentem iniciati-
vas de comercialização das informações. Deve
estar garantido, no elenco de informações a
serem disseminadas pelas instâncias produtoras
de dados, um conjunto de informações básicas
que devem ser ampla e gratuitamente
disponibilizadas para o cidadão.

1.6. Quanto ao número único de identifica-
ção do indivíduo

A lei nQ 9454, aprovada em 07 de abril
de 1997, a ser regulamentada até 04/10/97,
institUi o Cadastro Nacional de Registro Civil,
destinado a conter o número único de Registro
Civil, acompanhado dos dados de identificação
dos indivíduos. Considerando o impacto políti-
co, social e ético de tal lei na vida de cada cida-
dão, recomendou-se que a questão fosse tratada
com a relevância e prioridade que lhe é devida,
buscando-se entendimentos com a Comissão
responsável pela regulamentação da citada lei,
visando:

i) Aprofundar as articulações e estudos sobre a
pertinência de compatibilizar o Cartão-SUS
(nacional) com o número único, bem como da
adoção de um número de referência como pos-
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SIH/SUS e SIAjSUS. Ao considerar a opção
de adotar o CGC como o número identificador,
deve-se estudar com atenção suas implicações.
Foi lembrado o problema de pequenas unida-
des de saúde, que talvez possa ser resolvido iden-
tificando-as como "filiais" de unidades orçamen-
tárias.

Deve-se procurar compatibilizar a iden-
tificação das unidades de saúde, evitando-se a
existência de identificadores diferenciados como
por exemplo para a Vigilância Epidemiológica,
o Planejamento, o Controle e Avaliação e para a
Vigilância Sanitária, que devem guardar com-
patibilidade, potencializando o uso dos cadas-
tros e tendendo a superar a fragmentação e
paralelismos, ainda tão presentes na prática dos
sistemas de informações em Saúde.

Foi lembrado que já existe tecnologia
na engenharia de software para estruturação de
uma base cadastral suficientemente flexível e mo-
dular, para dar conta das especificidades de cada
área, bem como de cada nível de governo, sem
ser necessário o dispêndio de novos recursos
financeiros e humanos n~ implantação, manu-
tenção e gerenciamento de diferentes Cadastros.
Há ainda o artifício de utilização de "tabelas de
conversão", que potencializam um processo de
complementariedade entre bases de dados, esta-
belecendo "pontes" de comunicação entre elas.

Coerente com as recomendações ante-
riores, as mudanças operadas na busca de
compatibilização dos cadastros têm que ser
precedidas de amplo debate e da garantia de
que não estarão perdidas as séries históricas já
construídas.

2. Propostas e recomendações relacionadas a

questões específicas
Sistemas SIM e SINASC -a proposta de alte-
rações a serem implantadas a partir de janeiro
de 1999 no Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e no Sistema de Informa-
ções sobre Nascidos Vivos (SINASC) deve ser
precedida de um amplo debate e de estudos
aprofundados sobre as possíveis repercussões,
conforme as recomendações apresentadas em
item anterior. O CENEPI vem realizando estu-

sibilidade de compatibilidade entre os SISo

ii) Propor mecanismos de controle da socieda-
de sobre a gestão do Sistema Nacional de Re-
gistro de Identificação então criado, definindo
preceitos éticos e princípios de controle social
na ingerência dos aparelhos de Estado sobre a
esfera privada do cidadão.

1.7. Quanto a cadastros de estabelecimentos
de Saúde

A proposta de um Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde deve contemplar
os mecanismos de atualização, bem como a de-
finição explícita do responsável por tal função,
dada a rapidez com que as informações se alte-
ram e a dinâmica implícita na manutenção de
cadastros complexos.

Esse processo necessariamente precisa
envolver os gestores municipais, estaduais e fe-
derais, o que inclui, além de diferentes setores
no âmbito do Ministério da Saúde, o IBGE e
experiências estaduais, como por exemplo, as
de São Paulo e Minas Gerais. A base cadastral
gerida pelo Ministério da Saúde e a base de dados
oriunda da Pesquisa Assistência Médica Sanitária
(AMS) do IBGE, apesar de serem criadas e
utilizadas com diferentes objetivos, devem
utilizar conceitos compatíveis.

Deve-se recuperar o conhecimento e a
experiência acumulada no processo de
estruturação do SUCES -Sistema Unificado de
Cadastro de Estabelecimento de Saúde -para
elaboraçao de uma base cadastral unificada.
Embora o SUCES tenha sido elaborado a partir
de um trabalho conjunto entre o DATASUS,
FIOCRUZ e o IBGE', a proposta foi adotada
apenas na AMS/IBGE.

Foi destacada a necessidade de refor-
çar, junto à direção do IBGE, a relevância de
dar-se continuidade à AMS, a mais ampla base
de informação sobre o universo dos estabeleci-
mentos de saúde.

Devem ser aprofundados estudos que
apontem para a adoção de um único número de
identificação do estabelecimento de saúde,
envolvendo principalmente as informações
cadastrais de uso para o SIM, SINASC, SINAN,
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-lO! revisão. Foi destacada a precariedade do
preenchimento do diagnóstico secundário que,
se melhor preenchido, permitiria comparar
hospitais quanto à qualidade dos serviços
ofertados, pois podem, junto com a idade,
permitir avaliações da gravidade dos pacientes
e comparação com a mortalidade, por exemplo.

Sistemas PNI e SISVAN -os sistemas de in-
formações relacionados ao Programa Nacional
de Imunizações (PNI) e ao Sistema de Vigilân-
cia Nutricional (SISVAN) devem estar incluídos
entre os sistemas de informações nacionais que
são objeto de propostas de compatibilização.

Variáveis cor e instrução -propõe-se que se-
jam adotadas as tabelas do IBGE para as variá-
veis cor e instrução.

Variável ocupação -sugere-se que seja feito um
estudo sobre a melhor forma de obter a variável
ocupação, bem como outras variáveis sócio-eco-
nômicas, tornando-as mais confiáveis.
Variáveis de localização -em relação às variá-
veis de localização do indivíduo, do evento e da
unidade assistencial, foi proposto melhorar a
qualidade na digitação da entrada de dados de
forma a torná-Ia mais operacional. Foi recomen-
dada a padronização dos campos relacionados
a endereço existentes nos diferentes sistemas de
informação de forma a permitir seu
georreferenciamento no formato mais adequa-
do ao município. Foi destacada a relevância da
localização da residência do indivíduo para a
análise das suas condições de vida.
Cadastro de Logradouros -salientou-se a ne-
cessidade de se ter Cadastros de Logradouros
estruturados, com endereços padronizados, de
forma a permitir a localização geográfica dos
endereços do indivíduo, do evento e da unida-
de assistencial.
Setor censitário x CEP -foi observado que o
IBGE e a Empresa de Correios e Telégrafos
deveriam estudar alternativas de
compatibilização do código de endereçamc:nto
postal (CEP) e do setor censitário. Apesar des-
sas instituições possuirem lógicas de conforma-
ção diferentes, esta hipótese merece
aprofundamento.

dos e seminários com participação ampla, in-
clusive da ABRASCO, para aprimorar e
compatibilizar os dois sistemas. Foi comentada
a possibilidade de mudanças no fluxo da coleta
dos dados do Sistema de Mortalidade, que
passaria a se dar principalmente nos Serviços
de Saúde, ficando a coleta nos cartórios de
registro civil apenas para os óbitos domicilia-
res. Foram apresentadas algumas ponderações
pelo representante do IBGE sobre a não
pertinência da criação de uma estrutura parale-
la de coleta (SIM e Registro Civil/lBGE) para
enfrentar o problema de cobertura do SIM,
propondo que a melhor solução é a de que o
próprio IBGE melhore a qualidade da cobertu-
ra do Registro Civil- primeiro instrumento para
garantir o status de cidadão.

Gratuidade do Registro Civil -as certidões
emitidas pelos Cartórios de Registro Civil de-
vem ser gratuitas para todos os cidadãos e não
apenas para os comprovadamente pobres.

Sistema SINAN -vem se observando o desen-
volvimento desarticulado de "soluções" pelos mu-
nicípios e Estados para o Sistema Nacional de
Agravos de Notificação (SINAN), o que impede
a existência de uma base nacional. Sugere-se
que seja priorizado seu aperfeiçoamento com o
objetivo de se ter um banco de dados relevante
e de interesse nacional, compatível com os
demais sistemas.
Preservação da AlH -o Sistema de Intemação
Hospitalar do SUS (SIHjSUS), também conhe-
cido como Sistema AlH (Autorização de
Internação Hospitalar), precisa ser preservado,
mesmo com a mudança na forma de repasse
financeiro do nível federal para Estados e mu-.,. , .
ruClplOS. E urgente que sejam estudadas alter-
nativas viáveis e factíveis para garantir a manu-
tenção dessas informações, diante da hipótese
de sua descontinuidade por algum município ej
ou Estado.

Diagnóstico na AlH -em relação à qualidade
dos dados do SlHjSUS, recomendou-se buscar
a melhoria do preenchimento dos campos da
Autorização de Intern;lção Hospitalar (AlH)
referentes ao diagnóstico, face à adoção da cm
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cussão:
1. Comissão N aciona! de InfonIlaçóes em Saú-
de

Foi solicitado que a ABRASCO se
empenhe para viabilizar a constitUição de uma
Comissão Nacional de Informações em Saúde,
no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, com
um caráter permanente, para propor ao Conse-
lho questões políticas e estratégicas que conflu-
am para a definição de uma Política Nacional
de Informações em Saúde adequada ao projeto
do SUS.

Essa proposta consta também do Rela-
tório da 10! Conferência Nacional de Saúde,
que estabeleceu o prazo de 60 dias para a cria-
ção da referida comissão. O GTISP I ABRASCO,
vem ampliando desde 199~ as discussões em
torno desta proposta, apresentada em seu docu-
mento de referência: Informação em Saúde a
Serviço da Sociedade!, publicado em 1994 e am-
plamente distribuído.

Conforme especificado no referido do-
cumento do GTISP/ABRASCO, essa instância
de macro-gestão da informação deve pautar sua
atuação por "ser colegiada, participativa, plu-
ral, democrática e compromissada com o avan-
ço da consciência sanitária". Essa comissão deve
ser um espaço de debate entre os interlocutores
envolvidos: representantes do governo nos seus
três níveis, de sociedades científicas e da socie-
dade civil, que em articulação pactuem as pro-
postas necessárias ao aprimoramento das infor-
mações em Saúde no nosso país.

Como uma das atribuições centrais da
comissão, está a análise da base legal atualmen-
te vigente relacionada aos sistemas de informa-
ção em Saúde, devendo propor as regulamenta-
ções necessárias para implementar as propostas
impücitas a uma Poütica Nacional de Informa-
ções em Saúde, bem como os mecanismos de
seu acompanhamento.

Recomendou-se, também, que fosse es-
tudada a possibilidade do estabelecimento de
instância, nos moldes dessa Comissão Nacional
de Informações em Saúde, nos níveis estaduais
e municipais.

Compatibilização do evento -um mesmo even-
to, ao ser registrado em mais de um sistema,
deveria ser tratado de forma compatível, como,
por exemplo, o óbito no SIM e no SIH-SUS e
as imunizações no PNI e no SIA-SUS.

Dados populacionais -o IBGE deve cumprir
sua atribuição legal de fornecer estimativas em
nível municipal, de modo a se obter projeções
populacionais que utilizem a mesma
metodologia e evitando que estados e municí-
pios façam suas próprias estimativas que, ao
serem agregadas, produzem resultados
distorcidos. As informações populacionais de-
vem ser cada vez mais atualizadas e
disponibilizadas por sexo e idade, evitando-se
as agregações por faixa etária. O prazo de de-
zembro deve ser respeitado como limite máxi-
mo para liberação das projeções populacionais
para o ano seguinte.

Prontuário eletrônico -a implantação de pron-
tuário eletrônico nos serviços de saúde, dada a
sua repercussão nas redes municipais de
Informação em Saúde, deve ser acompanhada
de amplo debate e estudos, envolvendo a acade-
mia, os gestores dos sistemas de informação e
gestores de Saúde, nos diversos níveis governa-
mentais.

Articulação entre áreas -a estratégia de apro-
ximações contínuas de espaços de articulação,
com vistas à compatibilidade de sistemas de
informações em saúde (SIS) precisa também
incluir as áreas de epidemiologia, planejamen-
to, assistência e administração, para superar
resistências mútuas.

Capacitação em informação em Saúde -deve-
se dar especial atenção para aprofundar-se nas
discussões relacionadas à capacitação do pro-
fissional que trabalha com informações em saú-
de, potencializando a qualidade e o uso dos sis-
temas de informação, conforme apontado no
documento de referência do GTISP1.

6. Estratégias de Encaminhamento

Ao final da Oficina de Trabalho, foram
recomendadas estratégias para viabilizar as pro-
postas, identificadas durante os dois dias de dis-
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Informação em Saúde, quanto as Oficinas de
outras áreas ocorridas neste Congresso, com
especial atenção para a de Comunicação em
Saúde.

Recomenda-se que se procurem me-
canismos de ampla divulgação do presente Re-
latório como de outros documentos produzi-
dos no âmbito do GTISP / ABRASCO.

2. 

Número Único de Registro Civil
Em relação à lei nQ 9454, que trata da

institUição do número único do Registro Civil,
foi solicitado que o GTISP/ABRASCO busque
entendimentos, envolvendo o CONASEMS, o
CONASS, a ABEP e o SBPC, com a comissão
responsável pela regulamentação da referida lei,
para estabelecer um canal de interlocução mais
permanente, que viabilize as propostas da Ofici-
na.

3. Comitê de Compatibilização na RIPSA
O Comitê Temático de Compatibilização,

no âmbito da RIPSA (Rede de Informação para
a Saúde), pode e deve dar continuidade às dis-
cussões ocorridas na Oficina de Trabalho. A
RIPSA está sendo construída através da realiza-
ção periódica de uma Oficina de Trabalho
Interagencial, que conta com a participação dos
gestores e da academia, inclusive da ABRASCO,
onde são tomadas as decisoes técnicas, a partir
das recomendações dos comitês temáticos espe-
cíficos.
4. Capacitação em Informação em Saúde

Para superar este aspecto crítico que tem
limitado o desenvolvimento dos sistemas de in-
formações, foram sugeridos pelo menos dois es-
paços de discussão:

A organização de fórum específico para
essa discussão sob a coordenação da ABRASCO
e a estruturação de Comitê Temático de
Capacitação em Informações em Saúde, no
âmbito da RIPSA.
5. Encaminhamentos para a continuidade do
trabalho da Oficina

Recomendou-se, também, a realização
de novos eventos que aprofundem e dêem conti-
nuidade às discussões de compatibilização das
bases de dados, envolvendo questões gerais e
específicas dos sistemas de informação de inte-
resse para a Saúde. Estes eventos devem contar
com a participação de gestores dos sistemas nos
três níveis de governo, sociedades científicas, pes-
quisadores e especialistas.

Sugere-se que sejam resgatadas as dis-
cussões e propostas de outras Oficinas de Traba-
lho, tanto as anteriores do campo temático da
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