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RESUMO 
 

 

 

 

 

O sistema de informação passou por intensa reestruturação no propósito de oferecer 
a população um acesso de informação assistencial integral, universal de forma mais 
equitativa. Foi necessário elaborar uma proposta de habilitação do Técnico de 
Registros e Informações em Saúde com a incumbência de preparar e qualificar 
profissionais para atuarem nas áreas de assistência a saúde. 
Diante dessa expectativa este estudo teve como objetivo abordar a importância do 
ensino técnico na formação de alunos frente ao mercado de trabalho, Na busca 
desse objetivo optou-se pela utilização da metodologia de investigação com 
embasamento teórico formulado por diversos autores. 
Com base nessa abordagem, percebeu-se que o curso Técnico em Registro e 
Informações em Saúde, tem como elemento fundamental a produção de informações 
para o planejamento, avaliação e gestão dos serviços de saúde. 
Nesse olhar concluo que todo processo de trabalho na sua execução precisa de 
profissionais com o domínio do conhecimento específico para área que irá atuar ou 
atua.  
 
     Palavra – chaves: Educação Profissional, Informação e Saúde. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

As instituições ligadas à saúde têm como função promover o espaço e o tempo 

que garantem ao ser humano uma possibilidade de vida saudável. Este objetivo é 

desenvolvido através de diversas atividades realizadas por profissionais capacitados 

para atender a esses usuários. 

Moraes (1998) afirma que as informações em saúde acabam por se referir, por 

analogia, às informações que permitem conhecer e monitorar essas condições, não 

se limitando a identificar a presença ou a ausência de doenças. 

As informações sobre as condições de saúde de um grupo populacional, por 

sua vez, fornecem instrumentos para ações de vigilância à saúde, na medida em que 

apoiam  decisões sobre como eliminar ou diminuir riscos à saúde. Podemos dizer, 

assim, que os gestores dos diversos níveis e órgãos, bem como a população nos 

foros em que exerce o controle social do Serviço Único de Saúde (SUS), necessitam 

de informações. 

O sistema de informação em saúde passou por processo de intensa 

reestruturação no propósito de  oferecer a população um acesso de informação 

assistencial integral. 

Para atender a essa demanda, foi preciso buscar na educação uma pedagogia 

que contribuísse com o processo de formação dos profissionais. Foi criado o curso 

técnico, voltado para pessoal com nível médio completo. Seu objetivo geral é 

possibilitar que os serviços de documentação médica em saúde produzidas em todos 

os níveis fossem e fidedignas. 
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De acordo com Grassi (2009), a capacidade de trabalhar remete ao campo das 

capacidades humanas. Porém, essa capacidade existe apenas se houver social, 

assim, como a relação com o conhecimento advindo de uma convivência social e 

segurança pessoal no desenvolver da função. Neste sentido, o problema que motivou 

o desenvolvimento deste estudo teve origem no contexto do meu próprio exercício 

profissional. 

Gondim (2002) enseja que 

O desenvolvimento científico e tecnológico, suporte fundamental da 
globalização, aumenta a complexidade do mundo e passa a exigir um 
profissional com competência para lidar com um número expressivo de 
fatores. Este perfil profissional desejável está alicerçado em três grandes 
grupos de habilidades: i) as cognitivas, comumente obtidas no processo de 
educação formal (raciocínio lógico e abstrato, resolução de problemas, 
criatividade, capacidade de compreensão, julgamento crítico e conhecimento 
geral); i) as técnicas especializadas (informática, língua estrangeira, 
operação de equipamentos e processos de trabalho) e iii) as 
comportamentais e atitudinais - cooperação, iniciativa, empreendedorismo o 
traço psicológico e como a habilidade pessoal de gerar rendas alternativas 
que não as oferecidas pelo mercado formal de trabalho, motivação, 
responsabilidade, participação, disciplina, ética e a atitude permanente de 
aprender a aprender ( p.12 ). 

 

Com base nessa abordagem de conhecimento, foi possível identificar a 

melhoria da qualidade da informação em saúde com a existência de profissionais 

capacitados, valorizados e motivados, atuando de forma integrada na execução 

desse processo de trabalho. 

Magalhães e Gomes (2007) chamam a atenção para o cenário 

contemporâneo, afirmando que cabe aos profissionais da atualidade a tarefa de 

gerenciar suas próprias carreiras, exigindo que estes estejam muitos seguros em 

seus processos de escolha  e execução da função antes de adentrar no mercado de 

trabalho. 

Teixeira et al (2007) defendem a escala vocacional como importante 

ferramenta no entendimento do comportamento e desenvolvimento humanos, pois 

através dele conhecemos o mundo e a nós mesmos de uma maneira ativa. No 

âmbito do desenvolvimento vocacional, mais especificamente, este tipo de 
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comportamento cumpre um papel importante, pois possibilita a reunião de 

informações essenciais à formação do autoconceito (geral e vocacional) e facilita a 

organização da experiência, o que por sua vez está associado à maior maturidade de 

carreira. 

Outro fator que preocupa os profissionais de recursos humanos é a 

obrigatoriedade do redimensionamento de carreiras para profissionais mais velhos, 

devido ao fato destes não estarem preparados para a demanda advinda da 

globalização. A tecnologia se modifica constantemente, e é quando os profissionais 

mais velhos se veem obrigados ou a deixar suas profissões ou a redimensionar suas 

carreiras, procurando especializar-se com constantes pós-graduações, às vezes até 

perdendo para outro setor (SOARES, 2007). 

Desta forma, o estudo aqui apresentado justifica-se pela necessidade constante de 
abordar a importância do ensino em nível técnico diante dos anseios do mercado, a 
fim de causar percepções melhores, tanto aos estudantes quanto aos empregadores. 
Além disso, há necessidade de se debater a questão de forma científica, a fim de 
proporcionar base e até mesmo anseio a debates em outras áreas do  conhecimento 
e reflexão acerca de outros cursos. 



 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

         Este trabalho tem como objetivo geral abordar a importância do curso Técnico 

de Registro em Informação  na formação de profissionais capacitados para atender à 

demanda que busca promover qualidade nos processos de informações em saúde e 

sua contribuição significativa na construção social de aprendizagens úteis para os 

desempenhos produtivos desses trabalhadores. 

Reconhece-se, no entanto, que para que o objetivo geral seja atingido é 

necessário percorrer alguns caminhos paralelos que atendam às respostas do 

objetivo geral, sendo estes os objetivos específicos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Analisar o ensino técnico frente à necessidade do mercado. 

– Demonstrar a preocupação que as instituições têm para atender à demanda do 

mercado. 

– Mostrar que o curso técnico contribui para organização dos processo de trabalho na 

saúde.



 

3 JUSTIFICATIVA 

     

Meu interesse em abordar sobre o curso, surgiu com base na minha 

experiência profissional como supervisora administrativa no Hospital Conceição, 

atuando há muitas anos com processos ligados a informação na assistência ao  

Segnini (2000) salienta, no entanto, que se a preparação do profissional não 

estiver condizente com as expectativas do mercado, a “preparação” pode ser 

insuficiente. Esse despreparo muitas vezes trazem diversos prejuízos não apenas ao 

individuo, mas também prejuízo socioeconômico para estabelecimento de saúde. 

No exercício dessa função, observo que há falta de profissionais qualificados 

para lidar com processos de registro e informações em saúde. 

 

 

 



 

 

4 METODOLOGIA 

 

         O estudo central desse trabalho diz respeito à importância do curso TÉCNICO 

EM REGISTRO EM INFORMAÇÃO, na preparação dos profissionais que atuam ou 

irão atuar nas instituições de saúde, identificar a sua efetividade e viabilidade através 

da prática, buscando desvelar os seus aspectos inovadores,  bem como mostrar a 

sua contribuição na execução desse processo de aprendizado.   

A partir desse entendimento foi  feita uma revisão dos estudos correlacionados 

com as atividades desenvolvidas na prática dessa habilitação com base em alguns 

autores. 

Conforme Gil (2006) a revisão teórica deve esclarecer os pressupostos 

teóricos que dão fundamentação à pesquisa e as contribuições proporcionadas por 

investigação anterior: “essa revisão não pode ser constituída apenas por referências 

ou sínteses dos estudos feitos, mas por discussão crítica do estado atual da questão” 

(p.24). 

 Diante dessa revisão teórica, identifiquei a necessidade de formar técnicos de 

nível médio capazes para desenvolver atividades relacionadas com registro e 

informação em saúde.  

 

 



 

 

5 REVISÃO TEÓRICA 

 

Desde os primórdios, o ato de registrar constituiu um fator importante para a 

evolução da vida, para o aprimoramento da espécie humana e para o 

aperfeiçoamento de conhecimento acumulado pela humanidade. 

Partindo da ideia de que o cidadão é sujeito de sua própria história, ele deve 

ser responsável pelo processo informacional. A participação da comunidade na coleta 

e no uso das informações é apontada como característica fundamental para o 

Sistema de Informação em Saúde (SIS).  

As práticas de atenção à saúde lançam mão dos registros como ação inerente 

à sua própria realização e, na atualidade, já se constitui o fator imprescindível a uma 

boa prestação de serviços às pessoas e à população. (TASCA, GRECO & 

VILLAROSA, 1993) 

Isso revela uma concepção de saúde preocupada com a participação da 

população na condução consciente dos serviços e ações de saúde, que acontece, 

por exemplo, na representação da sociedade organizada nas instâncias colegiadas 

da saúde. Sua participação nos conselhos de saúde, municiada com informações 

úteis, pode influenciar decisões relacionadas às mudanças nos serviços e ao controle 

das ações de saúde. 

A busca de objetividade absoluta nas informações disponíveis deve ser 

relativizada. Como produto da ação humana, a informação tem características não 

objetivas. “A objetividade é influenciada, pelos aportes teóricos iniciais da Teoria da 

Informação, que carece de uma concepção mais social, política e histórica da 

informação” (Moraes, 1998, p. 64). 

Isto significa dizer que a informação deve ser interpretada sem esquecer o 

contexto de sua geração e o contexto de seu uso. Este último é o local de 

contextualização da informação gerada em um contexto diverso, onde ganhará um 

novo sentido, “o contexto de um novo interlocutor” (Moraes,1998, p. 64), pois os 
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significados não existem a priori: são construídos e atribuídos. Só têm valor, portanto, 

no seu uso. Antes disso, são simples mensagens. 

Os problemas que se quer resolver com as decisões também não possuem um 

valor absoluto. Um problema para um indivíduo ou grupo social pode não ser 

problema para outro. Em outras palavras, nem sempre as informações configuram 

problemas para as mesmas pessoas ou grupos, pois dependem também “das 

normas que (o indivíduo ou grupo) cria ou às quais se submete” (PAIM, 1993, p. 6) e 

que são referências para a identificação de “desvios”. 

Isso explica também como o trabalho com a informação, em vários níveis e 

formas, pode denunciar intenções do jogo de poder e desvelar interesses políticos. 

Construir uns indicadores e não outros, disponibilizar uma informação e não outra e 

destacar ou minimizar determinada informação não são práticas que se diferenciam 

muito da omissão ou da distorção de informações. 

As informações em saúde e sua forma de divulgação são estratégicas “para o 

exercício da cidadania e para a formação da consciência sanitária” (Brasil, 1994, p. 

17). A 9ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) promove essa dimensão política na 

medida em que recomenda que se facilite o acesso à informação como um dos 

componentes necessários ao “controle social sobre as atividades relacionadas com a 

qualidade devida da população” (Brasil, 1993, p. 8). Uma das formas apontadas para 

esse controle é a garantia de acesso aos Conselhos de Saúde, a dados e 

informações administrativas, financeiras e epidemiológicas. 

Partindo das dificuldades encontradas na produção de informações úteis para 

transmissão dos serviços, devido à falta de coleta  de dados e ao despreparo dos 

profissionais, algumas providências governamentais foram direcionadas para a 

diminuição dos problemas pertinentes, amparados, inclusive, por  documentos legais, 

como Lei Orgânica de Saúde (1990), que indica que as organização de um sistema é 

uma atribuição comum às três esferas de governo.  

Determina a criação de um sistema nacional de informação em saúde 

integrado em todo território nacional, abrangendo questões de epidemiologia e 

prestação de serviço (art.47), 
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Essas informações têm acesso assegurado às secretarias estaduais e 

municipais de saúde e órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão. 

 Estas informações citadas na referida lei baseiam-se na Constituição Federal (Brasil, 

1988), no art. 200. 

Nesse sentido, foi desenvolvida a Rede Nacional de Informações em Saúde 

(RNIS) que integra os municípios do país através da internet, proporcionado acesso e 

intercâmbio de informações para a gestão, planejamento e pesquisa para gestores, 

agentes e usuários do SUS, por meio de montagem de infraestrutura e capacitação 

para desenvolvimento, manutenção e operação da rede e dos SIS. 

O mercado de trabalho procurar agregar profissionais que tenham 

conhecimento acabado e que possuam conhecimento aplicável a ser utilizado no 

momento da sua produção, sem que se tenha de fazer investimentos institucionais no 

processo de capacitação. A diversidade atualizada para inserção no mercado de 

trabalho exige que o profissional sancione sua competência para a empregabilidade e 

corrija suas fragilidades de forma permanente (BARBOSA, 2011).  

Atenta a essa perspectiva, a Escola de Saúde Joaquim Venâncio, da 

Fundação Oswaldo Cruz, dedicou-se à construção de uma habilitação dirigida à 

clientela de ensino médio do sistema de saúde, procurando contemplar as diversas 

interfaces que compõem o campo de Registro e Informações e Saúde. 

Segundo o parecer nº 353/89, aprovado em 14 de abril de 1989 pelo Conselho 

Federal de Educação do Ministério de Educação, que criou a habilitação profissional 

técnica em Registros e Informações Saúde, este   

é um profissional de 2º grau que aplica técnicas de organização e 
administração de serviços de documentação,   registro e estatística de 
saúde; desenvolve e põe em prática procedimentos eficientes voltados para 
o desenvolvimento, a guarda, catalogação e manutenção de registro e 
processamento de dados; supervisiona   o pessoal auxiliar visando à 
qualidade e quantidade das ações que se realizam; colabora com o corpo 
clínico   na preparação de normas de conteúdo dos prontuários, assim como 
na avaliação da qualidade dos serviços; promove a obtenção dos dados 
produzidos nos serviços de saúde necessários para a avaliação, 
planejamento, administração, bem como a avaliação epidemiológica; 
coordena as atividades de serviços de registros de saúde,   subsidiando as 
outras áreas de trabalho do Estabelecimento de Saúde. (MEC, CFE, 1989 
pag.54) 
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De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNTC) do 

Ministério da Educação, o Técnico em Registros e Informações em Saúde   

 
atua na organização do conteúdo e do arquivo de prontuários, na 
organização das fontes de dados e no registro   para os sistemas de 
informações em saúde, contribuindo para a continuidade do atendimento, o 
planejamento  e a avaliação das ações. Desenvolve procedimentos de 
guarda, catalogação, pesquisa e manutenção de registros  e dados em 
saúde (MEC, 2009 p.12).  

   

Diante do quadro exposto, torna-se fundamental a adequação de novo perfil 

profissional para a referida área, levando em consideração a proposta de capacitação 

desses que já trabalham com os sistemas de informações em saúde. Nesse 

momento, torna-se imprescindível analisar historicamente a inserção desse 

profissional na área, levando em consideração as políticas públicas de formação 

técnica e o contexto que gerou essa demanda profissional. Isto é, relacionar a 

realidade brasileira e as políticas públicas voltadas tanto para o campo da educação, 

quanto para a área da saúde, para a formação de trabalhadores Técnicos de 

Informações (Santos&Souza,1989 ).Historicamente o setor da saúde absorveu 

grande parcela de trabalhadores sem formação técnica necessária. Nesse intuito, o 

curso Registro e Informações em Saúde assume um papel relevante, devido à 

necessidade de preparar e qualificar pessoal que venha a  atender com qualidade e 

confiabilidade os dados produzidos (CIPLAN,1989). 

O mercado de trabalho procura agregar profissionais que tenham 

conhecimento acabado e que possuam conhecimento aplicável a ser utilizado no 

momento da sua produção, sem que se tenha de fazer investimentos institucionais no 

processo de capacitação. A diversidade atualizada para inserção no mercado de 

trabalho exige que o profissional sancione sua competência para a empregabilidade e 

corrija suas fragilidades de forma permanente (BARBOSA, 2011).  A  flexibilização da 

força de trabalho agrega-se ao mesmo tempo em que articula o discurso por maiores 

níveis de escolaridade para os trabalhadores que permanecem empregados e 

ocupam posições consideradas essenciais para os processos produtivos inseridos. 

Por esta razão, a educação e a formação profissional possuem postos centrais, pois 

são configuradas com funções essencialmente instrumentais, ou seja, capazes de 
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possibilitar a competitividade e intensificar a concorrência, adaptar aos trabalhadores 

mudanças técnicas e minimizar os efeitos do desemprego (SEGNINI, 2000). 

A empregabilidade pode ser definida como aquela que insiste quanto à 

responsabilidade individual sobre a capacidade de um individuo para mobilizar, de 

acordo com seus projetos, um acúmulo de capital humano e social. Assim, pode ser 

contextualizada como a negociação de competências individuais acumuladas e 

medida pela ampliação do capital humano acumulado e suscetível do modo de ser 

(conhecimento e atitudes produtivas), e pelo modo como possui capacidade de 

persuadir em torno de si uma rede de colaborações e apoio. 

A utilização desta versão tem consequências em termos de políticas a serem 

desenvolvidas que seriam, então, a promoção da aprendizagem ao longo da vida e o 

aperfeiçoamento de informações sobre o mercado de trabalho e sua flexibilização.  

Levando em conta estas gêneses da noção de empregabilidade é que se 

considerou importante mostrar como esta noção se fez presente nas políticas de 

formação da força de trabalho no Brasil (ALBERTO, 2005). 

O processo de capacitação e formação de profissionais na saúde e, 

particularmente, no curso técnico de Registro, se inicia por meio da escolha de uma 

profissão. Essa, por sua vez, se constitui em um ato reflexivo. Essa escolha tem sido 

definida pela ascendência histórica do indivíduo. Isto é, ao optar por uma 

determinada profissão, ele sofre influência das experiências que teve ao longo de sua 

vida, de fatores internos e externos, dos familiares e do mercado de trabalho no qual 

está inserido (BARBOSA, 2011). 

Essas tendências, observadas mundialmente, expressam-se de forma 

heterogênea em diferentes contextos nacionais. No Brasil, mesclam-se com 

problemas sociais jamais resolvidos, como a profunda desigualdade da distribuição 

da renda, o analfabetismo e os baixos índices de escolaridade que atingem grande 

parte da população, a saúde, tudo com implicações perversas nas parcas condições 

para o exercício da cidadania (SEGNINI, 2000). 
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Portanto, desde o ensino médio, pelo menos, inicia-se um processo de 

restrição da “visão de mundo” das gerações futuras, tornando-as candidatas à 

profissão antes de serem candidatas ao saber. Ao ingressarem nas instituições de 

ensino superior, tendo vindo, em geral, de um ensino médio decepcionante, salvo as 

exceções de elite de praxe, nossos estudantes orientam-se por uma matriz 

profissionalizante de ensino, deixando de lado a formação mais abrangente, 

humanística, histórica e social (NUNES; CARVALHO, 2007). 

Devido a necessidade do mercado de ter profissional capacitado para exercer 

atividades específicas com a finalidade de atender e acompanhar a evolução 

tecnológica o ensino passou por intensa renovação. 

No Brasil, entretanto, o aparecimento desta noção data dos anos 1990, 

exatamente quando ocorreu o recrudescimento da insegurança no trabalho, que 

levou à adoção deste termo e de outras proposituras e posturas em relação à força 

de trabalho. A noção de empregabilidade é usada com a premissa de que os 

indivíduos devem acreditar que o reiterado retorno à escola seria a garantia de sua 

inserção e permanência no mundo do trabalho. Os documentos sobre as orientações 

de políticas educacionais produzidos na esfera da educação buscam gerar a mesma 

expectativa nos indivíduos. A ideia é que a educação geraria a segurança no trabalho 

(ALBERTO, 2005). 

A opção profissional é vista como um processo de crescimento, de exploração 

de potencialidades, de identificação e aceitação de si próprio, de harmonização ou 

integração dos motivos individuais e sociais, que acabam refletindo em um trabalho 

de qualidade. Isso inclui, ainda, sua capacidade de lidar com frustrações e conflitos, e 

também seus valores éticos (BARBOSA, 2011). 

O mercado de trabalho brasileiro não conseguiu estabelecer uma situação em 

que o emprego formal (aquele que possibilita garantias e direitos sociais) tenha se 

tornado algo generalizado para o conjunto da população; ao contrário, criou-se um 

mercado “altamente flexível” com situações completamente diferenciadas e, em 

grande medida, precárias. O desemprego crescente de trabalhadores escolarizados, 

sobretudo nos setores mais modernos da sociedade, é tomado como um dos 
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argumentos para tornar relativa essa perspectiva instrumental da educação que se 

expressa como se fosse capaz de garantir o emprego ou, até mesmo, o trabalho 

(SEGNINI, 2000). 

A educação profissionalizante acaba estando na contramão das exigências de 

um mercado de trabalho moderno, complexo e rotativo. Atualmente, grande parte do 

trabalho nas diversas ocupações e profissões modernas envolve justamente 

habilidades básicas como falar e escrever muito bem, preparar bons relatórios, ter 

conhecimento de informática, possuir raciocínio lógico quantitativo, falar e ler uma 

segunda língua (NUNES; CARVALHO, 2007). Visando a qualidade das informações 

produzidas com dados claros, é necessário inserir na proposta do curso técnico de 

Registro e Informações em Saúde a disciplina da língua Portugues. 

Além disso, pode-se englobar no contexto da opção profissional a questão da 

satisfação, entendida como um conceito multifacetado que engloba aspectos 

pessoais, vocacionais e contextuais da realidade do trabalho. Por outro lado, a 

percepção do mercado de trabalho está associada ao grau de decisão de carreira e 

ao otimismo quanto à inserção no mercado de trabalho (BARBOSA, 2011). 



 

 

6 DISCUSSÃO 

      

Educação Profissional Técnica de Nível Médio tem por finalidade formar 

técnicos em nível médio para atuarem nos diferentes processos de trabalho em 

Saúde e Ciência e Tecnologia nas habilitações técnicas reconhecidas pelos órgãos 

oficiais e profissionais. A necessidade de capacitação dos profissionais que 

trabalham com informação vem sendo destacada em diferentes fóruns do campo da 

saúde. Gondim (2002) salienta que o desenvolvimento científico e tecnológico é o 

suporte fundamental da globalização e passa a exigir um profissional competente 

para lidar com um número expressivo de fatores. 

A criação do Curso Técnico de Registro em Informações em Saúde surgiu 

devido à falta de profissionais qualificados para desempenharem as atividades de 

registro e informações em saúde (BARBOSA, 2011). O mercado de trabalho procura 

agregar profissionais com conhecimentos aplicáveis, a serem utilizados no momento 

de sua produção. 

Com base nesse contexto, que se justificou a necessidade de construir o GHC 

como uma instituição de ensino e pesquisa e de qualidade assistencial, bem como 

das demais instituições integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e daquelas 

voltadas para a ciência e tecnologia em saúde, através da capacitação dos 

profissionais que atuam nas diversas atividades ligadas à produção, organização, 

análise e disponibilização da informação científica e tecnológica. 

O Curso Técnico de Registro e Informações em Saúde vem sendo 

desenvolvido na Escola GHC, com metodologia de formar profissionais, capacitando-

os para atuarem nas áreas que lidam com a saúde. Além disso, busca desenvolver 

no aluno saberes e situar a suas práticas no campo da saúde pública e da ciência e 

tecnologia em saúde. 
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É preciso que os profissionais transformem a realidade em que vivem para 

obter os resultados esperados no sentido de atingir a qualificação das ações 

realizadas, principalmente no que tange aos registros e informações e saúde. ”Isso 

inclui a sua capacidade de lidar com frustrações e também seus valores éticos” 

(BARBOSA, 2011 pag.32). 

Em boa parte do país, gestores e técnicos de diversos órgãos e níveis de 

escolaridade, em sua maioria, profissionais de nível médio, produzem e organizam 

informações sobre o perfil de saúde da população: serviços prestados, materiais e 

medicamentos consumidos, a fim de se compreender a situação de saúde e da 

atenção prestada. Não obstante, o trabalho com os registros e as informações em 

saúde perderá eficiência e eficácia se os trabalhadores de nível médio e técnico não 

estiverem preparados adequadamente para atender às necessidades básicas atuais, 

com métodos e sistemas de menor ou maior complexidade. 

A proposta disponibilizada no Curso Técnico de Registro e Informações em 

Saúde, desenvolvida na matriz curricular de 1200 horas, está distribuída em três 

semestres ministrados em seis eixos: a realidade e os desafios da informação em 

saúde, a construção de dados em saúde, a informação nos processos decisórios, a 

avaliação em saúde, os indicadores em saúde, os sistemas de informação em saúde 

e o estágio profissional. 

O estudante chega ao final do curso com o conhecimento e a prática que 

possibilita a capacidade para desenvolver as ações que o permitam exercer, com 

eficiência e eficácia, as atividades profissionais de Técnico em Registros e 

Informações em Saúde. Aplica técnicas de planejamento, organização e gestão de 

serviços de documentação, registros e informação e estatística de saúde, 

desenvolvendo procedimentos voltados para o desenvolvimento, a guarda, a 

catalogação e a manutenção de registros e processamento de dados. Colabora com 

a produção de informações necessárias à avaliação, planejamento, administração, 

bem como à avaliação em saúde. Este profissional poderá desenvolver suas 

atividades em estabelecimentos públicos ou privados, tais como hospitais, 

ambulatórios, clínicas de saúde, centros de assistência domiciliar em saúde (home 
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care), casas geriátricas, unidades básicas de saúde, unidades de prontoatendimento 

e centros de referência em saúde. 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A capacitação profissional representa um ideal que o aluno busca através do 

aprendizado que lhe é oferecido durante sua formação. 

Este estudo apresentou algumas reflexões sobre a importância que o Curso 

Técnico de Registro Informações em Saúde para os alunos que irão atuar ou atuam 

como profissionais nas instituições de saúde. Apontou, também, a necessidade de 

profissionais com formação adequada para desempenhar atividades de registro e 

informações em saúde. 

Portanto, tentou-se perceber, com o olhar de hoje, as relações sociais no 

âmbito da saúde, bem como nas mudanças ocorridas nas exigências de qualificação 

e a sua regulamentação. 

Mostrou-se a proposta de aprendizado ministrada no curso que possibilita ao 

aluno buscar no mercado de trabalho as oportunidades que lhe são oferecidas 

condizentes com sua formação. 

Pode-se concluir que Curso Técnico de Registro e Informações em Saúde tem 

como elemento fundamental a produção de informações para o planejamento, 

avaliação e gestão dos serviços de saúde. Por isto, a qualidade das informações é 

central para esse sistema, garantindo a confiabilidade e a agilidade na produção e 

coleta de dados.  

No entanto, apesar de o curso técnico de Registro Informação em Saúde ser 

importante para a sociedade, na qualificação dos alunos que querem atuar nesta 

profissão, existe pouco reconhecimento no mercado de trabalho, com poucas vagas  

em concursos. Essas vagas sendo direcionadas para técnicos administrativo sem 

formação específica, onde deveria estar  o profissional Técnico de Registro e 

Informações em saúde.



 

REFERÊNCIAS 

ALBERTO, Maria Angélica. A noção de empregabilidade nas políticas de qualificação e 
educação profissional no Brasil nos anos 1990. Trab. educ. saúde [online]. 2005, vol. 3, n. 
2, p. 295-330. ISSN 1981-7746. 

BARBOSA, Thiago Luis de Andrade; GOMES, Ludmila Mourão Xavier; REIS, Tatiana 
Carvalho and LEITE, SOUZA, Maisa Tavares de. Expectativas e percepções dos 
estudantes do curso técnico em enfermagem com relação ao mercado de trabalho. Texto 
contexto - enferm. [online]. 2011, vol. 20, n. spe, p. 45-51. ISSN 0104-0707. 

CIPLAN. Secretaria Técnica. Documento elaborado para Conselho Federal de Educação 
solicitando o reconhecimento da habilitação de Técnico Registro de Saúde. Brasília: 
Mimeo,1989.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social V. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 

GONDIM, Sônia Maria Guedes. Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a 
formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários - Estudos de Psicologia 
2002, 7(2), 299-309. 

MAGALHAES, Mauro de Oliveira e  GOMES, William B. Personalidades vocacionais e 
processos de carreira na vida adulta. Psicol. estud. [online]. 2007, v. 12, n. 1, p. 95-103. 
ISSN 1413-7372. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho nacional de educação. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces217_06.pdf. Acesso em dezembro 2013. 

MORAES, I.H.S. .Informações em Saúde: os desafios continuam. Revista Ciência& Saúde 
Coletiva, lll (1), 1998 

NUNES, Edson  and CARVALHO, Márcia Marques de. Ensino universitário, corporação e 
profissão: paradoxos e dilemas brasileiros. Sociologias [online]. 2007, n. 17, p. 190-215. 
ISSN 1517-4522. 

SEGNINI, Liliana Rolfsen Petrill. Educação e trabalho: uma relação tão necessária quanto 
insuficiente. São Paulo Perspec.[online]. 2000, v. 14, n. 2, p. 72-81. ISSN 0102-8839. 

SOARES, Dulce Helena Penna e  SESTREN, Gisele. Projeto profissional: o 
redimensionamento da carreira em tempos de privatização. Psicol.Soc. [online]. 2007, v. 
19, n. spe, p. 66-74. ISSN 1807-0310.  



 23 

Santos. I.& Souza, A. formação de pessoal de nível médios pelas instituições de saúde: 
Projeto Larga Escala, uma experiência em construção. Saúde em Debate. 
CEBES,mar.1989. 

TEIXEIRA, Marco Antônio Pereira; BARDAGI, Marúcia  Patta  and  HUTZ, Claudio Simon. 
Escalas de exploração vocacional (EEV) para universitários. Psicol. estud. [online]. 2007, 
v. 12, n. 1, p. 195-202. ISSN 1413-7372. 

PAIM, J. S. Projeto de organização do sistema de informação de saúde a nível local: 
programa Calabar. Salvador, 1993 (Documento elaborado para o IBIT). 
 
Presidência da Republica. Casa Civil. Disponível em http:// www.planalto.gov.br. Acesso 
dezembro de 2013. 
 

VENÂNCIO, Joaquim (org.). Escola Politécnica de Saúde. Textos de apoio em registro e 
saúde, 2005, v. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


