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O aumento da população em situação de envelheci-
mento tem se tornado um importante campo de estudo 
para o desenvolvimento de novas práticas que visem a 
melhora da qualidade de vida deste grupo. Para assegu-
rar esta melhoria, é necessária maior atenção aos cui-
dados com as doenças que oferecem riscos para o ado-
ecimento de pessoas idosas, entre elas a pneumonia e a 
gripe, identificadas como as principais causas de inter-
nação hospitalar e óbito no Rio Grande do Sul. Com o 
intuito de modificar esse perfil, a OMS adotou, em 
1999, um programa específico de imunização para 
idosos, o combate ao vírus influenza, como forma de 
prevenir as doenças respiratórias causadas por este 
vírus e suas complicações. O objetivo deste estudo foi 
identificar fatores que podem influenciar na decisão 
dos idosos para aderir à campanha anti-influenza. Foi 
um estudo com abordagem qualitativa. A coleta de 
dados ocorreu com acesso aos bancos de dados LI-
LACS, SCIELO e na Biblioteca da Escola de Enfer-
magem. Os dados foram organizados e analisados de 
acordo com o modelo de Gil (2002). Através da pes-
quisa, concluímos que os fatores motivadores da ade-
são de idosos à campanha de imunização contra a in-
fluenza incluem a qualidade da informação vinculada 
pela mídia e pelo sistema de saúde público, com a 
presença do profissional de saúde para orientação e a 
influência de familiares que compreendam a importân-
cia e os benefícios da vacina. Propomos, assim, que a 
atuação de programas de saúde da família em comuni-
dades carentes pode favorecer o entendimento daqueles 
que não freqüentam a unidade básica, assim como a 
participação mais ampla de profissionais de saúde nas 
campanhas publicitárias poderia desmistificar o ato de 
vacinação, acarretando em maior adesão.  
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Este trabalho emergiu de parte dos resultados do proje-
to “Fluxos e utilização de serviços de saúde: mobilida-
de e necessidades em saúde de usuários e novos desa-
fios para a integralidade em saúde pública”, que entre 
seus objetivos secundários buscou caracterizar a rede 
de serviços de saúde de Atenção Básica (AB) e a sua 
utilização, ambas a partir de dados coletados do Siste-
ma de Informação e Informática do SUS (DATASUS), 
confrontando-os com normas e portarias existentes 
para avaliá-los (PT. 1.101/GM, NOAS e PDR/RS). O 
presente estudo busca analisar o uso da informação, 
proveniente de Sistemas de Informação em Saúde 
(SIS), como instrumento de prática avaliativa das ações 
na AB em saúde, utilizando abordagem qualitativa. Os 
dados coletados serão provenientes de entrevistas se-
mi-abertas, realizadas com gestores municipais de 
saúde de 13 municípios da metade sul do Rio Grande 
do Sul. Será realizada análise temática dos dados, com 

auxílio do software de categorização de dados qualita-
tivos NVivo. Os resultados do referido projeto de pes-
quisa evidenciam que a descentralização e a regionali-
zação da AB em saúde ainda não estão implementadas. 
Certos municípios ofertaram quantidades de consultas 
de AB que excedem os parâmetros assistenciais, indi-
cando a possibilidade de oferta de consultas a outros 
municípios do estudo que apresentaram déficit de ofer-
ta nos mesmos atendimentos. Entretanto, problemas 
nas notificações das informações podem constitur 
vieses nas interpretações destes resultados. Este último 
fator instigou a pesquisadora a desvelar as atitudes dos 
gestores municipais frente à existência das tecnologias 
de informação disponíveis para a avaliação e planeja-
mento na AB em saúde. Estudos que abordam o uso de 
SIS no nível local são minoria entre estes, portanto, 
acredita-se que os resultados obtidos contribuirão para 
o contínuo aprimoramento dos SIS já existentes no 
Brasil e na reflexão acerca da importância de uma 
cultura de utilização dos SIS para o planejamento local. 
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Introdução: Anomalias crânio-faciais constituem um 
grupo diverso e complexo de anomalias congênitas 
com alta prevalência ao nascimento. No HCPA, o 
atendimento de anomalias crânio-faciais vem sendo 
realizado por uma equipe multidisciplinar há mais de 
10 anos. Objetivo: Com o intuito de melhorar o aten-
dimento destes pacientes está sendo desenvolvido um 
projeto que visa implantar um registro de anomalias 
crânio- faciais. Material e Métodos: A inclusão do 
paciente no registro será realizada de forma retrospec-
tiva para os casos que já foram atendidos no ambulató-
rio e prospectiva para os casos novos. O registro con-
tem informações de dados de identificação, história 
pré-natal e perinatal, história familiar com ênfase em 
consangüinidade e presença de casos semelhantes na 
família e diagnóstico da patologia. Resultados: Até o 
momento foram registrados 536 pacientes. Destes 300 
eram do sexo masculino e 236 do sexo feminino. A 
maioria foi procedente da região metropolitana do RS 
(54,76%), seguida da capital (30,65%), do interior 
(14,4%) e de outros estados (0,2%). Dos 536 pacientes 
registrados até o momento, 178 tiveram seus dados 
completamente revisados. Destes, 112 apresentavam 
FL/P não sindrômica, 19 FP não sindrômica, 12 FL/P 
sindrômica, 12 FP sindrômica, sendo 5 Sequência de 
Pierre-Robin. Os demais apresentaram síndrome de 
cranioestenose (6), fenda facial (3), anomalias de ore-
lhas (4), displasia fronto nasal (2), sd de Treacher-
Collins (3), holoprosencefalia (1) e outros (4). Conclu-
são: 85,41% dos pacientes eram procedentes da capital 
e região metropolitana o que reflete a atual política de 
saúde. Dos casos amplamente revisados até o momen-




