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O Sistema Único de Saúde (SUS) representa a articulação entre órgãos de saú

de de diferentes esferas administrativas, visando dar funcionalidade e racionalidade 

a todas as suas ações. Ε o avanço da estruturação do setor saúde no País, obtido por 

meio de esforços das correntes progressistas ao longo dos anos e de sua participação 

incisiva na VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) , que culminou com a reco

mendação de adoção desse sistema pelo Estado, refletindo-se na inclusão de suas 

idéias na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica de Saúde. 

Para que esse sistema de saúde funcione com eficiência, é estratégica a obten

ção, em tempo hábil, de informações fidedignas, tanto no nível central quanto nos 

regionais e locais, sobre a demanda dos serviços, material gasto, número de profis

sionais, patologias mais freqüentes tratadas no serviço, perfil epidemiológico da po

pulação etc. de forma a orientar a tomada de decisões e a gerência do sistema. O 

prontuário do paciente, utilizado para o acompanhamento clínico, também fornece

rá dados importantes para a manutenção do Sistema de Informações em Saúde e 

subsidiará pesquisas para melhoria da assistência. 

A necessidade de pessoal devidamente capacitado para produzir e utilizar as 
informações em saúde é vista como estratégica pelo nível gerencial do S U S . Neste 
trabalho, relato de uma experiência implantada há dez anos, é discutida a formação 
do técnico em registros de saúde como parte do processo de formação de recursos 
humanos, procurando-se traçar o perfil desejado, pontuando sua área de atuação e 
esclarecendo os objetivos do curso. Segue-se uma breve análise do conteúdo das 
disciplinas, tendo como referência as atribuições desse profissional e a realidade do 
S U S . 

Procura-se delimitar a área de atuação do curso, tendo em vista a diversidade 
de concepções existentes, entendendo-se que as informações em saúde devem ge
rar conhecimentos sobre a realidade, permitir a análise da situação de saúde e 



orientar as ações no sentido de transformar aquela realidade. Apresenta-se de forma 

sucinta a organização dessas informações nos serviços e seu impacto na qualidade 

da assistência prestada e na saúde da população. 

Finalmente, apresentam-se os resultados obtidos em nove anos de existência 

do curso, desde a criação de uma habilitação profissional, passando pela necessida

de de edição do material didático utilizado, até a consolidação de um modelo de 

formação técnica para trabalhadores do SUS nessa área temática, na perspectiva de 

sua descentralização. 

Delimitação da área de estudo 

Verifica-se freqüentemente, em vários trabalhos publicados ou em palestras, o 

termo informações em saúde associado a dados quantitativos, informação científica, 

produto da informática, estatística, objeto veiculado pelo processo de comunicação 

em saúde etc. Independentemente da semelhança, superposição, exatidão e abran

gência com as quais são definidas as categorias apontadas, o conceito de informações 

em saúde que se quer tratar aqui é aquele explorado pelas diversas disciplinas do 

Curso Técnico em Registros de Saúde, apontado por vários autores como estratégico 

para a viabilização do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as quais esse técnico 

estará debruçado ao longo de seu processo de trabalho. 

Em linhas gerais, trata-se de informações capazes de gerar conhecimentos so

bre a realidade, de permitir a análise da situação de saúde individual e coletiva, de 

orientar as ações e mesmo a transformação daquela realidade (Paim, 1993). 

Em relação aos elementos necessários à sua produção (informações em saúde), 

destacam-se a história clínica registrada nos prontuários dos pacientes e indicadores, 

que podem ser classificados, segundo Paim (1993), em três categorias: 

• indicadores de contexto: ambientais, socioeconômicos, demográficos; 

• indicadores de resultados: relativos ao estado de saúde (morbi-mortalidade) e à 

utilização de serviços; 

• indicadores de produtos (ou operacionais): referentes às informações administra
tivas (prestação de serviço, produção, produtividade, eficiência etc.) e às infor
mações sanitárias (morbidade da demanda, perfil da clientela etc.). 

Para constituição dos sistemas de informações em saúde, devem ser considera
das, além dessas categorias, as informações sobre financiamentos, gastos, custos dos 
serviços de saúde, investimentos, recursos humanos e materiais, insumos estratégi
cos, equipamentos, medicamentos, indicadores gerenciais e de avaliação de desem
penho (Médici, 1991). Por meio desse conjunto articulado de elementos necessários 
à compreensão de parte da realidade - já que é impossível perceber o todo - , pode-
se concluir a etapa de diagnóstico que precede a tomada de decisões. 

O s agentes envolvidos no processo de trabalho de produção e/ou utilização 
das informações em saúde são aqueles que registram a evolução do estado de saúde 
dos pacientes, os que elaboram estatísticas de produção dos serviços, os que partici¬ 



pam de inquéritos epidemiológicos e estudos especiais e os que elaboram estatísti

cas de morbi-mortalidade e demográficas, entre outras. Cabe lembrar que a comple

xidade desse processo envolve outros atores, como aqueles que mantêm sob sua 

guarda a história clínica do paciente, os que fazem a avaliação quantitativa (manu

tenção de prontuários completos e corretamente preenchidos) e qualitativa dos 

prontuários, além dos chefes de serviço, dos profissionais diretamente envolvidos 

com a assistência, diretores de unidades e demais gerentes do S U S , que utilizam as 

informações em saúde. 

A importância dos registros clínicos do prontuário do paciente deve-se, entre 

outros, à sua utilização para a continuidade da assistência, no auxílio à "interpreta

ção das necessidades de saúde da população" (Tasca et al., 1993), para a pesquisa 

clínica, comprovação de procedimentos para pagamento de serviços, e comprova

ções legais, além de ser uma fonte de dados para a produção de indicadores ambu¬ 

latoriais e de internação. Vale ressaltar também a importância dos serviços de 

arquivo médico e estatística das unidades de saúde no processo de produção de in

formações, uma vez que organizam e guardam o prontuário, tornando-o de fácil 

acesso ao desempenho das atividades descritas acima (Paim, 1993), bem como à 

produção de indicadores, à avaliação quantitativa e à participação em Comissões de 

Prontuário (Ferrero & Ciacomini , 1973). 

No contexto da reforma sanitária, principalmente a partir da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, vários documentos oficiais têm explicitado a importância das in

formações em saúde na reformulação das ações e serviços com vistas ao SUS (VIII 

C N S , 1986; Lei 8.080, de 1990; IX C N S , 1992; MS/Geras, 1993). O "uso das infor

mações em saúde para planejar, acompanhar, avaliar atividades e retroalimentar a 

nova tomada de decisões" é estratégico "dentro de um processo gerencial" (Tasca et 

al., 1993). 

Vários autores vêm ressaltando, recentemente, a necessidade de garantir o 

acesso às informações em saúde aos movimentos organizados da sociedade e aos 

usuários dos serviços em geral. A participação da sociedade é apontada como im

prescindível à "democratização e viabilização do SUS" (IX C N S , 1992), devendo, 

para isso, ser garantida a transparência nas administrações, com acesso da popula

ção às informações sobre condições de saúde, serviços, informações sociodemográ¬ 

ficas e epidemiológicas (IX C N S , 1992). 

Médici (1991) enfatiza o uso da informação na gerência da rede de serviços, 
destacando-a como elemento-chave numa "nova filosofia de trabalho". Essa con
cepção está acompanhada de uma nova forma de compreender o sistema de saúde, 
que inclui a utilização dessa informação também pela sociedade, "através de suas 
instâncias colegiadas de fiscalização e controle da rede", subsidiando-a com ele
mentos necessários para intervir nas decisões e propor alternativas para situações 
emergenciais. 

Finalmente, para melhor delimitar a área deste estudo, convém conceituar ter

mos habitualmente utilizados e que, vez por outra, são citados com diversos signifi

cados: 



• dado: "descrição limitada do real, desvinculada de um referencial explicativo..." 

(Moraes, 1991); 

• informação: resultado do processamento (tratamento) de um dado coletado. Ε 
uma descrição mais completa do real, associada a um referencial explicativo, po

dendo ser qualitativa ou quantitativa, não se confundindo portanto com estatísti

cas (Paim, 1993); 

• sistema de informação: processo de produção de informação e sua comunicação 

a atores, possibilitando a análise da mesma para a geração de conhecimentos 

(Idem); 

• sistema de informações em saúde: é um mecanismo de coleta, processamento, 

análise e transmissão da informação necessária para organizar e operar os servi

ços de saúde e, também, para a investigação e o planejamento com vistas ao 

controle de doenças (Moraes, 1991). 

Diagnóstico sucinto das informações em saúde 

O s desafios impostos pela configuração do SUS implicam a revisão das ações e 

serviços de saúde. Como já apontado na delimitação da área temática, as informa

ções em saúde assumem papel relevante nessa reorganização e mesmo na manuten

ção do sistema de saúde com qualidade, demonstrado por meio de seus produtos e 

serviços e, principalmente, pelo perfil de saúde da população. 

A política de saúde é expressa em vários períodos por diversas manifestações, 

como programas governamentais, legislação e discurso oficial. A organização das in

formações em saúde também demonstra "a lógica do modelo assistencial estrutura

do nas últimas décadas e traduz a dinâmica do processo decisório das instituições 

públicas" (Donalisio, 1993). 

Apesar da reconhecida importância dessas informações, elas não têm ex
pressado a realidade dos serviços e não permitem a avaliação do impacto e da 
adequação das ações de saúde e tampouco o diagnóstico das necessidades de 
saúde da população. Diante desse quadro, as atividades gerenciais f icam prejudi
cadas na organização dos serviços locais (Idem). Isto, certamente, implica desper
dício de recursos, baixa resolutividade das ações, incompatibi l idade entre perfil 
dos serviços e necessidades da população, entre outros. 

Utilizada na avaliação dos riscos de adoecer e morrer da população, a informa
ção epidemiológica não tem sido colhida sistematicamente, além de ficar restrita a 
eventos pontuais. Soma-se a isto a falta de informações atualizadas, que, quando 
não distorcem o diagnóstico, resultam em descrédito de todo o trabalho que as pro
duziu (Idem). 

Na construção do diagnóstico do perfil epidemiológico, deve-se contar com os 
dados de morbidade da demanda das unidades de saúde, pois, apesar das limitações 
desses dados para essa finalidade, "são geralmente os únicos (...) disponíveis" (Tasca, 
1993). Essas limitações devem-se ao fato de que se referem apenas à demanda es
pontânea, que é uma realidade parcial do perfil de morbidade da população da 



área de abrangência dos serviços. Outra dificuldade a considerar na etapa de análise 
das informações é que o atendimento não é restrito à população residente nessa 
área. Isto varia em maior ou menor grau, dependendo dos serviços ofertados e da 
qualidade de seu atendimento (Idem), além das facilidades de acesso. 

Por outro lado, as informações disponíveis podem induzir a vícios de análise, 

como no caso da avaliação da atenção médica, por exemplo, que "é tradicional

mente realizada sem um olhar epidemiológico, baseando-se em números absolutos 

ou em percentuais de cumprimento de metas" (Penna & Faerstein, 1987). 

O s prontuários, por sua vez, são excelente fonte de dados para avaliação da 

qualidade da assistência, para o acompanhamento clínico, para pesquisas clínicas e 

para a elaboração de indicadores de saúde, entre outros. Porém, eles não têm for

necido "necessariamente um quadro verdadeiro do que realmente aconteceu com o 

paciente. Procedimentos realizados podem não estar registrados devido à pressa, 

negligência ou porque os resultados não modificavam o curso do tratamento" (Vuori, 

1991). 

Quanto aos bancos de dados, parte dos sistemas de informação em saúde hoje 

existentes, percebem-se contradições que os tornam pouco compatíveis com a pro

posta descentralizadora de distritalização do S U S . Segundo Tasca et al. (1993), são 

suas características: 

elevada centralização dos dados, com grandes limitações de acesso a eles; 

grande agregação das informações, que as torna de pouca utilidade para o 

nível local, além de mascarar desigualdades; 

ênfase na coleta de dados médicos ou de doença, o que implica evidentes 

falhas na construção de pontes para outros setores; 

inexistência de participação da comunidade na geração e no uso das infor

mações, impossibilitando, assim, uma relação transparente entre serviço e 

usuário e dificultando a construção de pontes para as instâncias organiza

das da sociedade civil; 

sobrecarga de tarefas para os profissionais responsáveis pela coleta, sendo 

exigida uma quantidade e qualidade de informações incompatíveis com as 

competências técnicas e sua disponibilidade de tempo; 

falhas de análise adequada de informações para orientar processos de pla

nejamento, decisão, alocação dos recursos, acompanhamento e avaliação; 

falta de retorno das informações devidamente consolidadas no nível local, 

que gerou os dados primários. 

Em síntese, de modo geral, as informações carecem de um nível de desagrega
ção que permita identificar problemas na base do sistema de saúde e não atendem 
às características mínimas de confiabilidade e compatibilidade, representando, dessa 
forma, um "desafio para a realização de diagnósticos de saúde detalhados e preci
sos, ou para a sua utilização, no planejamento e avaliação das ações de saúde" (Bal¬ 
dijão, 1992). 



Justificativa 

A opção por trabalhadores de nível médio deve-se à situação desse expressivo nú

mero de profissionais que, por não possuirem qualificação adequada, não atendem às 

reais necessidades das instituições em que atuam de modo a conferir-lhes eficiência. 

Segundo estudo recente, esse quadro decorre de uma situação anterior, na 

qual o sistema de saúde 

não valorizava o técnico e conseqüentemente não investia na formação 

desta força de trabalho. Igualmente reflete o processo educacional brasilei

ro que marginalizou grande parcela da população, parte desta absorvida 

por aquele sistema, criando uma massa de trabalhadores desqualificados 

tecnicamente, alijados socialmente e acríticos quanto ao seu poder de in

tervenção no processo produtivo. (Santos & Souza, 1990) 

Historicamente, portanto, o setor saúde absorveu grande parcela de trabalha

dores sem a formação técnica necessária, basicamente devido aos baixos salários pa

gos e ao clientelismo dominante. 

As autoras, nesse estudo, assinalam ainda a existência de um número relevante 

de trabalhadores empregados nos serviços de saúde sem qualificação específica, 

sem identidade de categoria profissional e com dificuldades para organizar-se em 

conselhos de classe, sindicatos e t c , ao passo que, no âmbito institucional, sua inser

ção se dá de forma precária nos planos de cargos e carreiras. 

Esse quadro precário afeta não apenas os aspectos relativos à situação dos tra

balhadores individualmente, mas também os que dizem respeito aos impactos de 

seu desempenho. Nesse sentido, destaca-se que: 

apesar desta falta de qualificação específica, este grupo desempenha no 
processo coletivo de trabalho em saúde ações de natureza complexa, que 
exigem capacidade de observação, de juízo e de decisão. (...) Consideran
do-se que a reorganização da assistência e da prática, pautada em princí
pios éticos voltados para os problemas de saúde da população, passa ne
cessariamente pela transformação dos atores e esta, no caso de pessoal de 
nível médio e elementar, só poderá ser realizada através da qualificação 
específica. (Santos & Souza, 1990) 

De acordo com o relatório final da Conferência Nacional de Recursos Huma
nos para a Saúde, realizada em outubro de 1986, onde um breve diagnóstico des
creve a situação crítica desse profissional no mercado de trabalho, ressalta-se um 
paradoxo. Por um lado, aponta o baixo investimento na formação de pessoal de ní
vel médio e, por outro, destaca a ampla demanda desses profissionais na área dos 
serviços, sobretudo "os auxiliares e técnicos de enfermagem, de patologia clínica, de 
administração, estatística, arquivo médico,28 saneamento, higiene oral, vigilância sa
nitária e epidemiologia, entre outros" (Ministério da Saúde, 1986). 

28 Grifo nosso. 



Conseqüentemente, verifica-se uma escassez da força de trabalho qualificada 

nessa área e, de modo geral, esses profissionais obtêm acesso a cargos por meio de 

precários exames de suplência que não atendem aos serviços de saúde. 

A falta de pessoal preparado para a execução das atividades de registros e in

formações em saúde ainda é bastante significativa em todo o País. Essas atividades, 

executadas de maneira deficiente, apresentavam o agravante de contar com uma 

força de trabalho lotada nos Serviços de Arquivo Médico e Estatística, que era usual

mente requisitada entre os funcionários sem formação ou treinamento específico e 

desviados de função (Perrone, 1983). 

Com o reordenamento do Sistema de Saúde, a partir das propostas formuladas 

pelo movimento de reforma sanitária, torna-se necessária a conformação de novos 

perfis profissionais, que deverão ser definidos em decorrência do modelo assisten¬ 

cial, da organização e da composição tecnológica dos serviços. 

Reiterando as afirmações anteriores, o documento elaborado para o Conselho 

Federal de Educação, solicitando o reconhecimento da habilitação de técnico em 

registros de saúde, enfatiza a problemática apresentada, explicitando que o propósi

to de "oferecer à população uma assistência integral, universal e eqüitativa" neces

sariamente deverá acarretar a capacitação de recursos humanos que possam 

corresponder ao nível de assistência desejado. Nas palavras contidas nesse docu

mento, destaca-se a "universalização do atendimento", isto é, a idéia do direito a 

todos aos serviços de saúde. Nesse intuito, os registros e informações em saúde assu

mem papel relevante, 

uma vez que esta área vem sendo um ponto de estrangulamento, tendo em 

vista a inexistência ou a precariedade desse setor nas instituições públicas, 

quer na estruturação desse serviço, quer na funcionalidade ou, ainda, na pre

paração de pessoal qualificado que venha responder a essa lacuna a fim de 

que não seja comprometida a qualidade da assistência prestada ou a confiabi

lidade dos dados produzidos. (Secretaria Técnica da Ciplan, 1989) 

A conscientização da importância desse problema, sobretudo em órgãos insti

tucionais, demonstra que, hoje, o processo assistencial vem passando por uma rees

truturação, exigindo técnicas e procedimentos de registros mais complexos e 

abrangentes e, por conseguinte, vem demandando profissionais aptos para o desem

penho de suas funções. Nesse contexto, as instituições de saúde deparam-se com a 

necessidade de enfrentar essa demanda, 

preparando profissionais que possam atuar com o domínio do conheci
mento específico e, conseqüentemente, oferecer informações e subsídios 
que ao mesmo tempo respondam à questão da vigilância epidemiológica e 
à nova organização dos serviços de saúde. (Secretaria Técnica da Ciplan, 
1989) 

O esforço que vinha sendo desenvolvido por professores/pesquisadores da 
área de educação e recursos humanos em saúde, preocupados com a superação 
desses problemas, culminou com a aprovação, em 1989, de uma nova habilitação 
de nível médio na área de saúde - o técnico em registros de saúde. 



A organização e funcionamento dos serviços da rede de saúde na área 
de registros e informações 

O serviço responsável pela guarda de prontuários e pela produção de informa

ções divide-se, nas unidades de saúde, em áreas de trabalho que levam em conta 

suas funções, o pessoal e o equipamento necessários a seu funcionamento. Quanto 

à sua estrutura interna, é composto historicamente por três setores: Registro, Arqui

vo Médico e Estatística, a partir da lógica dos processos produtivos envolvidos. 

O Registro desenvolve atividades de identificação e registro de pacientes, aber

tura do prontuário e manutenção do fichário-índice. O setor de Arquivo Médico 

executa a movimentação, controle e conservação de prontuários, função por exce

lência desse setor, como também a anexação de laudos de exames complementares 

e preparação de certidões para pacientes. O setor de Estatística processa e divulga 

informações referentes à produção dos serviços de saúde. 

O s setores mencionados não funcionam necessariamente em diferentes espa

ços físicos ou com recursos humanos específicos. Em unidades de saúde de menor 

complexidade (onde não exista internação de pacientes, por exemplo), pode haver 

poucas pessoas envolvidas com atividades de registros e informações ocupando o 

mesmo local de trabalho. Por outro lado, unidades mais complexas (hospitais de 

grande porte, por exemplo) devem contar com número suficiente de profissionais 

dessa área, se necessário em vários locais. C o m certeza, isto afeta a estrutura do ser

viço, embora as atividades que realizam e os procedimentos adotados sejam pratica

mente os mesmos em ambas, apenas com graus de complexidade distintos. 

Esse serviço vem acumulando problemas estruturais em sua constituição, muito 

em função de ter sido historicamente considerado atividade apenas burocrática. A 

reestruturação do sistema de saúde com a implementação do S U S vem revertendo 

essa tendência, mas, ainda assim, o setor enfrenta vários problemas, dentre os quais 

a baixa qualificação dos profissionais. 

Para enfrentar essa precariedade de qualificação dos recursos humanos que 

atuam na área é que foi implantado o Curso Técnico em Registros de Saúde. 

0 Curso Técnico em Registros de Saúde 

Histór ico 

Em fins de 1985, o Ministério da Saúde solicitou à Organização Pan-Americana 
de Saúde assessoria na área de registros médicos, com o objetivo principal de iniciar 
a organização de um curso de Registros Médicos e Estatística de Saúde voltado para 
pessoal de nível médio nos hospitais públicos do País. 

As visitas realizadas durante o trabalho de assessoria a diversos estabelecimen
tos de saúde demonstraram a necessidade de preparar o pessoal com atribuições na 
área de registros e estatística de saúde para que desempenhasse melhor suas ativida
des no contexto da prestação de serviços. 



Na época, identificou-se a Escola Politécnica de Saúde/Fiocruz como a institui

ção que promoveria um curso técnico voltado para pessoal de nível médio (com se

gundo grau completo) que tivesse como objetivo geral: 

possibilitar que os serviços de documentação médica e estatística das uni

dades públicas de saúde fossem devidamente organizados e que as infor

mações produzidas em todos os níveis do SUS fossem ágeis e fidedignas, 

através da qualificação de recursos humanos com qualidade e em quanti

dade necessária. (Munck, 1990) 

O Curso de Registros de Saúde (antes denominado Curso de Registros Médicos 

e Estatística de Saúde) até 1989 foi promovido pela Escola Politécnica de Saúde, em 

conjunto com a Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde do Ministério 

da Saúde (SNPES/MS) e com a Secretaria da Educação Superior do Ministério da 

Educação e Cultura (SESu-MEC). A partir de 1989, o curso foi institucionalizado pela 

Fundação Oswaldo Cruz. 

Também em 1989, o Conselho Federal de Educação expediu o Parecer nº 353, 

criando as habilitações de auxiliar e de técnico em registros de saúde, possibilitando 

aos egressos do curso ingressar em carreira própria. 

O curso hoje 

A proposta de qualificar o técnico nessa área em nível de segundo grau tem o 

potencial de facilitar a continuidade do tratamento do paciente, permitir a investiga

ção e a pesquisa científica, oferecer às instituições de saúde os dados necessários à 

avaliação da qualidade da assistência e da eficiência do trabalho dos profissionais e, 

fundamentalmente, subsidiar as atividades de planejamento das ações de saúde e a 

aplicação de recursos. 

O objetivo específico do curso é capacitar técnicos de nível médio para que 

tenham condições de desenvolver as diversas atividades relacionadas abaixo, cons

tantes no Parecer 353/89: 

• aplicar técnicas de organização e administração de serviços de documentação 

médica e estatística; 

• coletar e processar dados estatísticos e divulgar periodicamente os relatórios de 

informações das unidades de saúde; 

• analisar e interpretar as informações produzidas pelo serviço e preparar tabelas e 
gráficos com os dados estatísticos apurados; 

• determinar que sistemas de numeração de prontuários médicos e métodos de ar
quivamento deverão ser adotados, levando em consideração as características do 
estabelecimento de saúde; 

• colaborar com o corpo clínico na preparação de normas de conteúdo dos pron
tuários, assim como na avaliação da qualidade dos registros e da assistência pres
tada pelo estabelecimento; 

• codificar procedimentos, diagnósticos de causas de morbi-mortalidade, coletados 
nos prontuários ou em outras fontes de informações, visando a organização de 
registros secundários básicos bem estruturados; 



• identificar, nos registros, os casos de notificação obrigatória e realizar o processo 

de notificação no nível solicitado; 

• ministrar treinamento sobre registros médicos e estatística de saúde ao pessoal 
auxiliar, a fim de capacitá-lo para o trabalho e aperfeiçoamento profissional, as
sim como participar do treinamento a estagiários; 

• elaborar manuais de normas técnicas para os serviços de documentação médica 

e estatística, e participar da determinação do material necessário e equipamento 

adequado para o serviço. 

As disciplinas que compõem o currículo do curso, ordenadas segundo sua car

ga horária, são: Registros de Saúde (200 h), Estatística de Saúde (200 h), Elementos 

de Ciências Médicas (150 h), Informática Aplicada aos Registros de Saúde (100 h), 

Classificação de Doenças (80 h), Introdução à Epidemiologia (60 h), Sistema de In

formações em Saúde (60 h), Administração (50 h), Metodologia Didática (40 h), 

além do Estágio Prático (300 h). 

Acrescentem-se a estas disciplinas os módulos de Gramática Apl icada e Re

visão de Matemática, considerando-se que, desde o primeiro curso, perceberam-se 

falhas na formação escolar dos alunos no trato desses assuntos, os quais são pré-

requisitos para o desenvolvimento dos demais conteúdos. 

A abordagem que se pretende no conteúdo das diversas disciplinas é a forma

ção de um profissional crítico, agente das mudanças que urgem nos serviços de saú

de e consciente da necessidade do aperfeiçoamento contínuo de seu processo de 

trabalho. Esta, inclusive, é uma diretriz de nossa Escola, que busca a formação poli

técnica. 

Há uma aparente contradição entre a baixa escolaridade dos trabalhadores da 

rede de serviços, já destacada, e a razoável complexidade dos conteúdos ministra

dos no curso. Porém, a seleção dos candidatos, provenientes dos serviços de saúde, 

resulta na constituição de uma turma com melhor nível de escolaridade (mais de 

80% dos alunos têm no mínimo o segundo grau completo) do que a média encon

trada entre os trabalhadores dessa área. Além disso, procura-se investir na qualifica

ção desses profissionais como "multiplicadores", um dos objetivos do projeto inicial. 

C o n t e ú d o das discipl inas 

Do ponto de vista de sua participação em um sistema de informações em saú
de, o técnico em registros de saúde interfere diretamente em várias etapas do pro
cesso de produção das informações, principalmente no nível local (centros de saúde 
e hospitais). A seguir, são mencionadas algumas habilidades a serem desenvolvidas 
nesse sentido, com a abordagem dos conteúdos. 

O prontuário, reconhecidamente uma importante fonte de dados, é organiza
do por esse profissional para ser utilizado nas diversas finalidades descritas. Para isso, 
ele participa da elaboração de normas de conteúdo e desenho dos formulários, da 
avaliação qualitativa dos registros e da assistência e faz a revisão quantitativa dos 
prontuários (verificação de incorreções, inconsistências e preenchimento dos cam
pos). Essas habilidades visam garantir a confiabilidade, exatidão e especificidade dos 



registros clínicos, condições imprescindíveis para que os dados possam ser utilizados 

nas diversas etapas do processo decisório das ações de saúde. 

Porém, pouca utilidade terá um prontuário bem estruturado se ele não estiver 

facilmente disponível e conservado. A utilização de modernos e apropriados siste

mas de numeração e métodos de arquivamento, bem como a manutenção de índi

ces de referência ao prontuário (por nomes dos pacientes e por nosologia, por 

exemplo) agilizam a obtenção da informação pretendida, no prontuário desejado. 

O s recursos de informática para implantação de índices de referência podem ser ex

plorados sem grandes custos. Essas habilidades visam também evitar a perda de in

formações por extravio ou guarda inadequada do prontuário. 

Ainda analisando suas atribuições sob a lógica de um sistema de informações, 

esse técnico transforma os dados de interesse para a saúde, agrupando-os, codifi

cando os diagnósticos e procedimentos, preparando tabelas e gráficos dos serviços 

produzidos e de morbi-mortalidade etc. Ao final desse processo, envia relatórios es

tatísticos a setores internos (direção, chefes de serviço etc.) e externos da unidade de 

saúde (Secretaria de Saúde etc.). Além do nível local, essas atividades são muito ex

ploradas pelos níveis regional e central de Secretarias de Saúde e de diversos órgãos 

do Ministério da Saúde, como campos de atuação desse técnico. 

O s recursos de informática para processamento dos dados e geração de relató

rios estatísticos são ferramentas que hoje estão presentes em várias unidades de saú

de, agilizando a transformação dos dados brutos em preciosas informações para o 

nível gerencial do S U S . O desenvolvimento dessas habilidades visa fazer os dados 

"falarem", propiciando a tomada de decisões em bases fundamentadas. 

Além do trabalho diretamente relacionado às informações em saúde, o técnico 

em registros de saúde desenvolve atividades de gerência, geralmente como chefe de 

um serviço de arquivo médico e estatística, elaboração de normas e rotinas, deter

minação de material e equipamentos adequados, administração de recursos huma

nos e treinamento de pessoal, entre outras. Essas habilidades visam melhor 

organização de seu setor de trabalho, dotando o técnico de recursos capazes de fa

cilitar o desenvolvimento das atividades antes descritas. 

O quadro a seguir associa os principais conteúdos ministrados no Curso Técni

co em Registros de Saúde às diversas disciplinas que compõem seu currículo: 





A habilitação de técnico em registros de saúde 

Em fins de 1988, a O P S promoveu uma oficina de trabalho com o objetivo de 

elaborar uma proposta de habilitação do técnico em registros de saúde, para apre

sentação ao Conselho Federal de Educação. Contando com especialistas vinculados 

a diversos órgãos, foi possível construir uma proposta que representa uma importan

te contribuição para a formação de profissionais necessários à implantação do Siste

ma Único de Saúde. Também foi possível legitimar uma categoria profissional que 

ainda não tem identidade, permitindo sua legalização junto a órgão de classe e sua 

ascensão funcional nas instituições de saúde. 

O Parecer 353/89, de 14/04/89, do C F E , aprovou a habilitação do técnico, dis

criminando suas atribuições, como também a composição curricular (com 1200 ho¬ 

ras-aula), ambas baseadas no projeto do curso desenvolvido pela Escola Politécnica 

de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, desde 1986. De 1972 a 1993, foram apro

vadas 14 habilitações técnicas na área da saúde, entre elas a de técnico em registros 

de saúde. 

Ainda do Conselho Federal de Educação, a Resolução nº 02, de 27/07/89, fixa 

os conteúdos e duração mínimos a serem observados nos cursos profissionalizantes 

de segundo grau de técnico em registros de saúde. O Parecer nº 130/90, de 

24/01/90, aprova os conteúdos curriculares mínimos para a formação do auxiliar em 

registros de saúde e extingue a habilitação de auxiliar em documentação médica. 

Resultados obtidos e perfil dos alunos 

De 1986 a 1994 ,139 alunos concluíram o Curso Técnico em Registros de Saú

de. As instituições que tiveram maior número de funcionários capacitados foram, 

pela ordem: MEC (23%), Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde (16% e 14%, 

respectivamente), SNPES/MS (12%), Fiocruz (12%). Como o curso tem caráter nacio

nal, contou-se com alunos oriundos de todas as regiões do País, com destaque para 

a Região Sudeste (60% dos alunos), encontrando-se no Rio de Janeiro, sede do cur

so, o maior número de concluintes (58%), seguido dos Estados de Alagoas, Rondô

nia, Ceará e Rio Grande do Norte, participando em conjunto com 21% dos alunos. 

Quanto às variáveis idade e sexo, apresenta-se uma distribuição etária onde 
um maior número de alunos encontra-se nas faixas de 20-29 anos e 30-39 anos 
(84% do total), dos quais apenas seis ultrapassam a faixa dos 50 anos. A média de 
idade calculada para o conjunto dos alunos situou-se em torno de 32 anos, com am
pla predominância do sexo feminino (cerca de dois terços). 

No que diz respeito à escolaridade, já era esperado o resultado de mais de 
80% dos alunos com pelo menos o segundo grau completo, tendo em vista a clien
tela à qual se destina o curso. Mesmo assim, 24 alunos já haviam concluído o tercei
ro grau, mas ocupavam cargos administrativos tipicamente de nível médio, 
exercendo funções na área de registros e informações em saúde. Do total, 54% ocu
pavam cargos denominados agente, auxiliar ou assistente administrativo. 



O perfil dos profissionais que freqüentaram o Curso Técnico em Registros de 

Saúde no período 1986-94 pode ser descrito sinteticamente: 

• do sexo feminino, com 32 anos de idade e segundo grau completo; 

• exercendo cargo de agente administrativo; 

• com tempo médio de vínculo com a instituição que o encaminhou em torno de 

seis anos e meio; 

• com experiência de quatro anos, em média, na área de documentação médica e 

informações em saúde; 

• 15% ocupavam, ao se inscreverem, funções de chefia ou coordenação de servi

ços. 

Perspectivas 

A fim de ampliar a formação de pessoal para essa área, é necessário promover 

continuamente algumas reformulações no curso, em especial no redirecionamento 

dos conteúdos; na realização em módulos, tendo em vista sua longa duração; e na 

edição do material didático que, além de subsidiar os futuros cursos descentraliza

dos, incorporará ao que hoje está em desenvolvimento não apenas os textos técni

cos compatíveis com o perfil de profissional que se pretende formar, mas também 

uma metodologia que o transforme em agente de seu próprio desenvolvimento e 

que propicie uma reflexão sobre a inserção social de seu trabalho. 

Apesar dos resultados até aqui alcançados, essa iniciativa desenvolvida pela Es

cola Politécnica de Saúde ficou limitada na sua proposta de descentralização. Uma 

das maiores dificuldades enfrentadas pelo projeto, talvez a principal, foi sua realiza

ção apenas no Rio de Janeiro, ou seja, a não-regionalização prevista originariamen¬ 

te. Se tal expectativa ainda não se cumpriu, isto pode ser atribuído às diversas, e 

muitas vezes complexas, circunstâncias políticas e administrativas em que se viram 

envolvidas as instituições responsáveis pelo projeto no decorrer desses nove anos. 

A realização de um curso com 31 semanas de duração, em nível nacional, traz 
alguns problemas, como, por exemplo, o afastamento do funcionário por um longo 
período de seu local de trabalho e, muitas vezes, da sua própria cidade. Associa-se a 
esse fator a falta de compromisso por parte de algumas unidades de saúde na indi
cação de candidatos com potencial para desempenhar as funções específicas do téc
nico em registros de saúde ou com perspectivas de um real aproveitamento na 
unidade após seu retorno. 

A seleção dos candidatos à distância também apresenta-se como problema, 
pois, não havendo condições para realização de prova ou processo sistemático de 
entrevistas, corre-se o risco de constituir uma turma heterogênea no que diz respeito 
à experiência profissional e ao desempenho escolar dos alunos, o que dificulta o tra
balho desenvolvido com eles durante o curso. 

Outra dificuldade, essa no aspecto metodológico, refere-se ao fato de o qua
dro docente, nos primeiros cursos, não ter sido o mesmo ano a ano, praticamente 



impossibilitando uma integração apropriada entre as disciplinas. Entretanto, os pro

fessores da EPSJV e aqueles envolvidos no projeto desde o seu início vêm realizando 

um esforço para construir uma proposta pedagógica compatível com o nível dos alu

nos (segundo grau) e de acordo com as especificidades do curso. Para isso, vêm sen

do empregados métodos e técnicas de ensino que possibilitam uma participação 

mais ativa do aluno no processo educacional, utilizando-se ainda debates e traba

lhos de grupo para uma reflexão crítica da experiência de cada um. 

As questões aqui levantadas tendem a ser resolvidas com uma efetiva regionali

zação do curso, que permitirá melhor acompanhamento por parte dos responsáveis 

pelo projeto, desde a indicação do candidato, como também a realização de pro

cessos de seleção mais adequados e ao mesmo tempo não-onerosos. Outro aspecto 

a considerar é que um curso regionalizado poderá ser organizado em módulos, não 

afastando o funcionário do seu local de trabalho por um período muito longo. 

A descentralização do Curso Técnico em Registros de Saúde é uma necessida

de cada vez mais clara, com o reconhecimento, por parte das instituições de saúde, 

da importância de um serviço de arquivo de prontuários organizado e de um siste

ma de informações que subsidie a gerência dos serviços com informações confiáveis 

para um planejamento eficaz. 
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