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Apresentação

A partir da publicação da Portaria GM 648 de 28 de março de 2006 que aprovou a Política Nacional 
de Atenção Básica, foi necessário concretizar o processo de integração do Sistema de Informação da 
Atenção Básica - SIAB e Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – SCNES. As novas 
regras para gestão da Saúde da Família (SF) passaram a exigir um maior grau de consistência e segurança 
no cadastramento das informações, além de mais agilidade no seu processamento. 

Assim, o cadastro das equipes de saúde da família, saúde bucal e agentes comunitários passou a 
ser realizado no SCNES e exportado para o SIAB. As alterações ocorridas nos sistemas em pauta exigiram 
novos processos de trabalho por parte das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, gerando muitos 
problemas, inclusive de ordem econômica, uma vez que o SCNES passou a gerar os dados físicos para o 
repasse de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. 

 
Superadas as dificuldades é possível realizar análises ampliadas que o CNES proporciona, extrapolando 

o número das equipes e a relação de profissionais, configurando um importante instrumento para a gestão da 
estratégia Saúde da Família. O SIAB por sua vez, ainda necessita de alterações no seu escopo para realmente 
cumprir com a grande missão de subsidiar a gestão da atenção básica.  

A presente publicação contempla dados informados pelas equipes e agentes referentes ao ano de 
2006 no Siab e será a última da série nos moldes que se iniciou em 1999. A partir de 2007, os dados deverão 
ter tratamento e apresentação diferenciados, baseado nas mudanças ocorridas.

Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB  –  Indicadores 2006
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Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB  –  Indicadores 2006

O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB

O SIAB é um sistema de informação territorializado cujos dados são gerados por profissionais de saúde 
das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em unidades 
básicas nas áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família e pelo Programa Agentes Comunitários de Saúde. 
O fato de a coleta de dados se referirem a populações bem delimitadas possibilita a construção de indicadores 
populacionais referentes às áreas de abrangência dos programas, que podem ser agregadas em diversos níveis: 
a micro área do agente comunitário de saúde, que corresponde a um território onde residem até 750 pessoas, 
a área da Equipe de Saúde da Família, cuja população é de cerca de 4.000 pessoas, um ou vários segmentos 
territoriais de um município, um município, estado, região e país. A territorialização do sistema possibilita ainda 
a localização espacial de problemas de saúde e a identificação de desigualdades, constituindo-se em ferramenta 
importante para a implementação de políticas de redução de iniqüidades, favorecendo também a avaliação da 
efetividade das ações desenvolvidas pelos serviços de saúde. 

Os principais instrumentos de coleta do SIAB são:
• Ficha de cadastro das famílias e levantamento de dados sócio-sanitários, preenchida pelo agente 

comunitário de saúde (ACS) no momento do cadastramento das famílias,  sendo atualizada 
permanentemente;

• Fichas de acompanhamento de grupos de risco e de problemas de saúde prioritários, preenchidas 
mensalmente pelos agentes comunitários de saúde, no momento de realização das visitas 
domiciliares;

• Fichas de registro de atividades, procedimentos e notificações, produzidas mensalmente por todos 
os profissionais das equipes de saúde.

Os dados gerados através das fichas de coleta são, em grade parte, agregados, e alguns deles são 
consolidados antes de serem lançados no programa informatizado. Uma vez processados os dados, são produzidos 
os relatórios de indicadores do SIAB. São eles: 

• Consolidado de Famílias Cadastradas - apresenta os indicadores demográficos e sócio-sanitários por 
micro-área, área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região;

• Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias - que consolida mensalmente as 
informações sobre situação de saúde das famílias acompanhadas por área, segmento territorial, zona 
(urbana/rural), município, estado e região;

• Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação - que consolida mensalmente as informações 
sobre produção de serviços e a ocorrência de doenças e/ou situações consideradas como marcadoras 
por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região;

A agregação dos dados confere grande agilidade ao sistema, gerando uma informação oportuna, no 
processo de decisão em saúde. Aliado a essa característica, o grande nível de desagregação favorece sua utilização 
enquanto instrumento de planejamento e gestão local. Os seus limites estão relacionados, principalmente, à 
realização de análises que requerem a individualização de dados e às restrições ligadas ao fato de só abranger 
unidades básicas de saúde onde atuam Equipes de Saúde da Família, além disso, alguns problemas de natureza 
tecnológica do sistema informatizado têm sido apontados. 

Perspectivas

Com o cadastro dos profissionais e equipes sendo realizados no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – SCNES e exportados para o Siab, muda a lógica pela qual estava este sistema estava 
organizado: a identificação das equipes por programa (Programa Saúde da Família-PSF, Programa de Agentes 
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Comunitários de Saúde-PACS e outros) passa a ser por tipo de equipe (Equipe de Saúde da Família-ESF, Equipe 
de Saúde da Família com Saúde Bucal Modalidade 1-ESFSBmod1, Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal 
Modalidade 2-ESFSBmod2 e Equipe de Agentes Comunitários de Saúde) e por conseguinte os dados informados 
pelas equipes e agentes comunitários de saúde passam a ser informados também por tipo de equipe, possibilitando 
por exemplo, ter dados do cadastro das famílias e pessoas que são cobertas por profissionais de saúde bucal. 
Estas alterações vão exigir análise diferenciada da base de dados a partir de 2007.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE  –  Secretaria de Atenção à Saúde  –  Departamento de Atenção Básica

Gráfico 2 – Evolução do número de Equipes 
Saúde da Família, Brasil – 1994/2006

Gráfico 1 – Evolução do número de Agentes 
Comunitários de Saúde, Brasil – 1994/2006

Mapa 1 – Agentes 
Comunitários de Saúde

Mapa 2 – Equipes                      
Saúde da Família

Municípios com Agentes Comunitários de Saúde 219.558  Agentes

Municípios com a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia 
Saúde da Família, Brasil, 2006

Municípios com Equipes de Saúde da Família 26.861 Agentes

Fonte: Capsi/Siab.

Fonte: Capsi/Siab.
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Proporção da população coberta pela Estratégia de Agentes Comunitários e 
Estratégia Saúde da Família, Brasil, 2006

Mapa 3 – Agentes                 
Comunitários                     
de Saúde

(*) Cobertura populacional estimada utilizando
      parâmetros de 575 pessoas cobertas por cada ESF

Mapa 4 – Equipes                          
Saúde da Família

(*) Cobertura populacional estimada utilizando
      parâmetros de 3.450 pessoas cobertas por cada ESF
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Gráfico 3 – Evolução do número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia 
Saúde da Família, Brasil – 2001/2006

Fonte: SIAB

Fonte - SIAB/ IBGE 
(*) Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 6.900 pessoas cobertas por cada Equipe de Saúde Bucal, a partir dos dados dos municípios
(**) Equipe Modalidade 1: refere-se à equipe composta por: dentista e auxiliar de consultório dentário.
(***) Equipe modalidade 2: refere-se à equipe composta por: dentista, técnico de higiêne dental e auxiliar de consultório dentário
(****) Com limitador de 100%.
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