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O Sistema de Informação em Saúde (SIS) é o conjunto de dados e informações organizadas 
de forma integrada, com objetivo de atender à demanda e antecipar as necessidades dos 
usuários. Sua coleta, organização, distribuição e disponibilização são de responsabilidade 
da equipe multiprofissional. Um SIS eficiente fornece subsídios para análise de condições 
de saúde da população, eleição de prioridades, mobilização de recursos e definição de 
política setorial. O trabalho teve como objetivo realizar levantamento bibliográfico sobre o 
tema Sistemas de Informação em Saúde no Brasil, determinando o número de produções 
indexadas na base de dados LILACS que abordam a temática nos últimos 10 anos, 
caracterizando os estudos segundo ano, tipo de publicação e desenho metodológico. 
Durante o estudo pode ser observado que pouco se estudou até o momento sobre a 
utilização dos diversos tipos de sistemas de informação em saúde disponíveis no país 
originando artigos que abrangem principalmente os sistemas relacionados ao número de 
mortes e nascidos vivos. Uma vez aplicado o Formulário para coleta de dados 
bibliográficos (POLETTI 2000), processados os mesmos e obtido as informações que disso 
gerou conjuntamente com as respectivas análises, conclui-se: No que tange ao número de 
publicações indexadas na base de dados LILACS, foram selecionados 20 artigos o tema 
com enfoques no tipo de sistema, problemas na sua implantação, uso e desenvolvimento. 
Dos trabalhos analisados 65% foram publicados no período de 2006 a 2010 refletindo um 
maior acesso e uso dos recursos tecnológicos. Quanto ao desenho metodológico 45% dos 
trabalhos eram de caráter qualitativo e apenas 10% se tratavam de revisão de literatura. Os 
resultados obtidos permitem concluir que para viabilizar a produção automatizada de 
informação é preciso conduzir com êxito o processo de implantação dos SIS respondendo, 
ás demandas, antecipando as necessidades dos serviços e dos usuários, melhorando a 
qualidade dos serviços prestados. 


