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INTRODUÇÃO: 

As tecnologias da comunicação e informação (TICs) são compreendidas como a totalidade das tecnologias 

que possibilitam a criação, a conexão e a veiculação das informações, agrupando também as tecnologias que 

conectam as pessoas. O desenvolvimento tecnológico permitiu a criação de novos conceitos e meios tecnológicos, 

que possibilitaram a disseminação do saber pelo mundo e a comunicação entre pessoas independente da sua 

disposição geográfica (RODRIGUES et al., 2014). 

Assim, as TICs se fazem importante instrumento de mudança no processo de trabalho da Atenção Primária 

à Saúde, sua incorporação permite uma abrangência dos usuários que facilita o processo de ensino e aprendizagem, 

proporciona o crescimento profissional do colaborador, auxilia nas condutas de tratamento e nas produções de 

diagnostico multiprofissional (FARIAS et al., 2017).  

Diante dos dados apresentados, o estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura 

sobre o uso das tecnologias de comunicação e informação no contexto da Atenção Primária à Saúde. O projeto 

insere-se em pesquisa de mestrado intitulada: “Educação Permanente em Saúde em tempos de COVID-19: 

Desenvolvimento de tecnologia educativa para profissionais de saúde”, desenvolvida por discente da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Estatual de Campinas, Fenf/Unicamp e vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação e Práticas de Enfermagem e Saúde - GEPEPES/FEnf/Unicamp.  

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, a qual proporciona reunir e analisar dados 

relevantes presentes na literatura quanto à implantação e a importância das tecnologias de informação e 

comunicação no âmbito da atenção primária à saúde. Esse processo se divide em seis passos: escolha da questão 

norteadora, elaboração dos critérios de inclusão e exclusão, análise das pesquisas incluídas no estudo, 

interpretação dos resultados, composição/apresentação da revisão (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). 
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Na primeira etapa da elaboração da revisão temos a definição da pergunta de pesquisa que foi formulada 

através da estratégia PICO (paciente, intervenção, comparação e "Outcomes" [desfecho]) (SANTOS, PIMENTA, 

NOBRE, 2007). Ao término desse passo obtivemos a questão norteadora: Quais recursos da tecnologia da 

informação e comunicação são usados na rede de atenção primária à saúde? 

Na segunda etapa da elaboração da revisão integrativa foram utilizadas pesquisas científicas publicadas nas 

bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (Lilacs) e Public MEDLINE (MedLine). 

Para a busca nas bases foram utilizados os descritores: “Tecnologia da Informação e Comunicação”, 

“Atenção Primária à Saúde”, “Sistema Único de Saúde” e “Infecções por Coronavírus”, presentes na lista de 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e na “Medical Subject Headings of United States National Library of 

Medicine” (MeSH), foram associados aos operadores booleanos “AND” e ‘’OR’’ que auxiliaram no entrelaçamento 

das informações. 

Foram utilizados como critérios de inclusão, estudos publicados entre os anos 2017 a 2022, com métodos 

quantitativos e qualitativos, revisão de literatura, narrativa e sistemática, estudos transversais e de campo com o 

texto completo, nos idiomas português, inglês e espanhol que estejam dentro das bases de dados citadas a cima. 

Serão determinados como critérios de exclusão artigos que não estejam completos para a leitura na íntegra. 

Após a leitura das pesquisas incluídas no trabalho, a terceira etapa teve como objetivo extrair os dados dos 

estudos selecionados, que foram segregados na tabela X para uma melhor compreensão durante a análise, esse 

processo ocorreu através do ano de publicação, objetivos apontados, metodologia utilizada e principais resultados 

apresentados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

As buscas nas bases de dados forneceram um total de 142 artigos, aplicando os critérios de inclusão e exclusão restaram 

67 estudos, dos quais 41 foram excluídos na leitura inicial do título, permanecendo 29 que foram submetidos a leitura do resumo, 

ocasionando a retirada de mais 14 estudos que não eram pertinentes ao tema pesquisado, resultando na amostra final de 12 artigos, 

os quais foram lidos na íntegra e tabulados para uma melhor compreensão.  

Figura 1. Fluxograma da seleção de artigos.  
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

A análise dos artigos possibilitou elencar vários pontos vantajosos e desafiadores quanto à implantação das 

tecnologias de comunicação e informação (TICs) na Atenção Primária à Saúde. Esses pontos se dividem na melhoria 

do atendimento nas redes de atenção à saúde e nas adequações necessárias para a melhoria da funcionalidade da 

implantação dessa tecnologia. 

Figura 2. Vantagens e desafios da implantação das TICs na APS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os achados literários do presente estudo sugerem inúmeros benefícios da implantação das tecnologias de 

comunicação e informação (TICs) dentro das redes de Atenção Primária à saúde, embora os benefícios dessa 

implicação  sejam inegáveis, a falta de recursos para uma assistência totalmente integrada e tecnológica ainda 

encontram-se defasados e distantes do ideal, fazendo com que elencamos durante a pesquisa diversos obstáculos 

para uma total informatização da APS, dentre eles a falta de investimento governamental, a carência na capacitação 

de colaboradores e a escassez de recursos humanos. 

Os investimentos na informatização no SUS e a unificação do sistema de dados como o e-sus auxiliam na 

criação de programas de saúde dentro da APS e na elaboração de políticas públicas de saúde voltadas ao perfil 

populacional e suas variáveis, assim atendendo às diferentes demandas de saúde populacional. Segundo Ferreira et 

al. 2020 a utilização de um único sistema que integre todos os dados da rede de Atenção Primária como o, e-sus, é 

de suma importância para subsidiar a elaboração de indicadores de saúde e nortear os projetos de intervenção 

sanitárias no Brasil. Entende-se que através da incorporação da TIC na APS saberemos quando, onde e como 

mobilizar ações de saúde dentro da rede de atenção primária.   
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CONCLUSÕES: 

A implantação das TICs dentro da Atenção Primária à Saúde surtiu transformações revolucionárias no 

modelo de assistência prestada na APS, trazendo para a realidade desse serviço agilidade no processo de trabalho, 

interação dos dados entre as unidades da rede e proximidade do usuário com a equipe de saúde.  

Embora os benefícios da implantação das TICs na atenção Primária à saúde sejam inegáveis e 

transformadores de modelo de assistência a falta de investimentos governamentais dificulta para que essa 

implantação seja homogênea dentro das unidades da rede, dificultando a alimentação do sistema com os dados do 

usuário, assim comprometendo um dos principais focos dessa informatização que são os indicadores de saúde 

populacionais, os quais subsidiam as intervenções sanitárias no país.    
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