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OBJETIVOS: 

 aprofundar as discussões sobre a qualificação do grupo profissional dos 

trabalhadores de nível médio que atuam na área de Informações em 

saúde. 

 

 analisar o processo de constituição e qualificação desse grupo 

profissional, relacionando-o ao contexto histórico gerador dessa demanda, 

especialmente, o período de construção e implantação do SUS. 

 

 verificar a sua expressão nas políticas públicas de formação técnica e o 

contexto que gerou essa demanda profissional.  

 

Introdução (1/2) 
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Cabe assinalar que o estudo da área de Informações em Saúde pode abarcar um 

leque muito amplo de abordagens. E a área está diretamente relacionada à 

necessidade de registrar, conhecer e ter informações sobre a situação de saúde de 

uma população.  

Optou-se, então, por adotar o conceito, a seguir, e focalizar o estudo no sentido 

histórico, da legislação e da formação deste profissional de nível médio em saúde. 

 

Conceitua-se ‘informação em saúde’ como sendo a gestão da informação que 

se origina no uso sistemático e intensivo de dados quantitativos e qualitativos e 

das tecnologias de informação, comunicação, computação e telecomunicação 

na formulação, implementação e avaliação de políticas de saúde; na promoção 

da saúde; no planejamento, regulação, administração e provisão de serviços de 

saúde; no monitoramento, vigilância e análise da situação de saúde de 

populações e do ambiente; na avaliação dos serviços de saúde e no 

diagnóstico e tratamento de doenças. (Moraes, 1994: 86-98) 

Introdução (2/2) 

Histórico dos Registros.ppt
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Histórico da qualificação em Registros e Informações em Saúde (1/3) 

 

Ano Contexto / Marcos referenciais 

Década de 1980 

1986 

VIII Conferência Nacional de Saúde (Março de 1986). “Reforma Sanitária”. 

Em maio, foi implantado no Politécnico da Saúde Joaquim Venâncio (unidade 
da Fiocruz criada em 1985), com apoio do Ministério da Saúde e da Organização 
Pan-Americana da Saúde, o Curso de Registros Médicos e Estatística de 
Saúde, primeiro curso técnico, posteriormente denominado CTRIS – Curso 
Técnico em Registros e Informações em Saúde. 

1988 
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentado pela Lei nº 8080/90. 

1989 

Parecer 353/89 - Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação: 

Cria as habilitações profissionais de técnico em registros de saúde, técnico em 
equipamentos médico-hospitalares e técnico em citologia. 

A habilitação profissional de Técnico em Registros de Saúde foi aprovada em 
abril de 1989, a partir da experiência implantada na EPSJV. 
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Histórico da qualificação em Registros e Informações em Saúde (2/3) 

 

Ano Contexto / Marcos referenciais 

Década de 1990 

1990 

Parecer 130/90 - Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação: 

Proposta apresentada pela OPS e MEC para habilitação de Auxiliar em 
Registros de Saúde. Trata dos conteúdos mínimos para a formação desse 
profissional. 

1994 

Ministério da Saúde/ABRASCO. Publicação de referência para a área: Uso e 
disseminação de informações em saúde – subsídios para elaboração de uma 
política de informações em saúde para o SUS.  

“A proposta de capacitação dos profissionais que já estão trabalhando com os Sistemas 
de Informações em Saúde se impõe como alternativa importante para enfrentar o quadro 
existente e envolve: (...) 

- uma especial atenção aos profissionais de nível médio, pois estes constituem os 
pilares sobre os quais os SIS funcionam. Nesse sentido, deve-se enfatizar o apoio às 
Escolas Técnicas, sejam federais, estaduais ou municipais, existentes nas regiões à 
semelhança da experiência desenvolvida pela Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio/Fiocruz”. (p.39) 

1995/1996 

Programa de descentralização do Curso Técnico em Registros e Informações 
em Saúde para demais estados: realização de oficinas de capacitação docente, 
com apoio do Ministério da Saúde/Fiocruz, nos estados de RN, PE, BA, MT, SP 
(1995/1996) e, posteriormente em Blumenau/SC (2003). 
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Histórico da qualificação em Registros e Informações em Saúde (3/3) 

 

Ano Contexto / Marcos referenciais 

Década de 2000 

Primeira 
metade da 

década 

São implantados cursos de Especialização Técnica na área de informações em 
saúde no RS e na Bahia (parceria com EPSJV, ICICT, ENSP, COC). 

Segunda 
metade da 

década 

Implantação de diversos cursos Técnicos “de Registros e Informações em 
Saúde” / “em Sistemas de Informação em Saúde” (RN, CE, PE, RS). 

Atualmente 

A partir de 2006 o CTRIS não é mais oferecido pela EPSJV. Mas, de 2010 em 
diante, há ênfase na realização de Cursos de Especialização Técnica na área 
de Informações em Saúde. Exemplos: 

- Curso de Especialização Técnica em Registros e Produção das 
Informações em Saúde - CETREPIS (a partir de 2010);  
- Curso de Especialização Técnica em Informações em Saúde - CETIS, no 
interior do RJ (2011 e 2012);  
- Curso de Especialização Técnica em Informações em Saúde e Registro 
de Câncer – CETIS/INCA, em parceria EPSJV-INCA (2013). 
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O Técnico em Registros e Informações em Saúde no CNCT/MEC 



Ao analisar historicamente a força de trabalho na área da saúde no Brasil, 

observou-se modificações no que se refere ao surgimento e à inserção de 

várias categorias profissionais neste setor.  

 

Durante o regime militar: 

 incentivo à formação profissional de nível superior, priorizando o setor 

privado e uma política de educação profissional baseada em um projeto 

tecnicista.  

 existência de uma grande parcela de trabalhadores atuantes na saúde 

sem a qualificação específica.  

 não valorização do trabalhador de nível médio e inexistência de 

investimento na formação profissional. 
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Conformação do Grupo Profissional (1/3) 



Década de 1980 (redemocratização do país e criação do SUS): 

 

 ações e serviços públicos de saúde integrantes uma rede regionalizada 

e hierarquizada, constituindo um sistema único descentralizado, na prática, 

significa que os serviços de saúde foram municipalizados. 

 

 aumento da oferta de trabalho público, especialmente para o nível 

técnico, sem regulamentação. 
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Conformação do Grupo Profissional (2/3) 



 profissionais sem a formação adequada para desempenharem as 

atividades de registros e informações em saúde é significativa no país 

como um todo.  

 

 necessidade de uma conformação de novos perfis profissionais, que 

devem ser definidos em decorrência do modelo assistencial, da 

organização e da composição tecnológica dos serviços. 

Conformação do Grupo Profissional (3/3) 
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 no final da década de 1980 e ao longo dos anos 90, com certo atraso no 

país, e restrito ao âmbito acadêmico, observa-se à introdução das assim 

chamadas tecnologias de informação (TIs). 

 

 Sigulem (1998), entende que a TI em saúde diz respeito à 

“documentação, processamento de dados, ciência da informação e da 

computação, inteligência artificial, comunicação, tecnologias espaciais, 

bem como todas aquelas relacionadas ao processamento de sinais 

gráficos e audiovisuais”. 

Especificidades do campo (1/2) 



 com a incorporação e a capilarização das TIs em saúde nos diversos 

órgãos das diferentes esferas administrativas, observa-se uma maior 

disponibilidade de dados, o que vem gerando uma demanda por 

profissionais da área de informação em saúde com um novo perfil.  

 

 se antes esse profissional estava localizado num setor específico dos 

estabelecimentos de saúde, os então denominados serviços de arquivo 

médico e estatística, atualmente, por conta dessas mesmas tecnologias, 

ele pode ser encontrado em vários outros setores nos níveis central, 

regional ou local. 
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Especificidades do campo (2/2) 



 constata-se na área de saúde o surgimento de recentes modificações 

nos postos de trabalho, principalmente no âmbito do SUS, relacionadas à 

introdução de novos procedimentos, novas tecnologias de informação e 

comunicação.  

 

 nesse cenário, os profissionais de nível médio e elementar, que 

representam uma importante parcela da força de trabalho em saúde, por 

ocuparem um grande um número dos postos de trabalho, sofrem um 

impacto significativo dessas modificações.  

 

 dados recentes divulgados pelo IBGE revelam aspectos gerais que 

informam sobre a escolaridade da população brasileira e podem ser 

relacionados ao grupo profissional em estudo: 

Identidade profissional (1/2) 
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Dados do IBGE.ppt
Dados do IBGE.ppt


 torna-se necessário olhar para o processo de trabalho dos técnicos de 

saúde, em especial para os técnicos de registros e informações em saúde. 

Isso significa indagar, em um primeiro momento: quem são esses 

técnicos? Quais as tarefas que envolvem seu trabalho? Qual a formação 

necessária? Em um segundo momento deve ser investigado: o que fazem? 

Como fazem? Por que fazem? 

 

 responder a todas essas questões com certeza não é uma tarefa 

simples, e no caso dos trabalhadores de registros e informações em saúde 

a situação ainda é mais delicada, porque eles não atuam diretamente na 

atenção à saúde, no cuidado direto aos pacientes, sendo o seu trabalho 

‘menos visível’ para a sociedade. 
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Identidade profissional (2/2) 
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Este trabalho apresentou algumas reflexões sobre as possibilidades de 

atuação do profissional de nível médio que atua no SUS com os registros e 

as informações em saúde.  

 

Portanto, tentou-se perceber, com o olhar de hoje, as relações sociais que 

no âmbito da saúde no Brasil possibilitaram o surgimento do profissional de 

informações em saúde, bem como as mudanças ocorridas nas exigências 

de qualificação e a sua regulamentação.  

 

Pretendeu-se com isso evidenciar as práticas do profissional de nível 

médio, que, no geral, tem como função coletar, processar e fornecer 

informações relevantes. 

Considerações Finais (1/3) 



Alguns resultados... 

 

 formação fortemente vinculada a instituições públicas para atuação no 

SUS, no entanto, em escala reduzida.  

 

 não incorporação dos profissionais de nível médio da área de 

informações em saúde nos Planos de Cargos e Carreiras (PCCs), o que 

contribui para o não reconhecimento do trabalhador dessa área de 

atuação. 

 

 contratação de profissionais sem formação na área; aprende-se com a 

prática, e só posteriormente, busca-se uma maior capacitação. 

  

 pulverização dos profissionais da área em diversas categorias/ 

denominações, dificultando a construção de uma identidade profissional 

(ex.: auxiliar de documentação médica, codificador de causa básica de 

óbito, registrador de câncer, etc.). 

Considerações Finais (2/3) 
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Para o futuro... 

 

  aprofundar outros aspectos relacionados ao processo de trabalho, 

como acesso ao exercício profissional, reconhecimento, hierarquia e 

organização do trabalho, funções no trabalho, e a percepção sobre o SUS.  

 

 construir ou estreitar o diálogo com as demais Escolas que formam os 

profissionais de nível médio da área de informações em saúde. 

Considerações Finais (3/3) 
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