.SAUDE
Com a Tecnologia da Informação (TI) a Secretaria Municipal de Piraí vem
atuando no desenvolvimento de estratégias tecnológicas com a finalidade de

atender plenamente as necessidades de informatização. Considerando a
especificidade da organização e rotinas informatizadas que os sistemas de
informação de saúde demandam, a Secretaria de Saúde instituiu equipe própria de
profissionais de TI e hoje conta com 05 profissionais com formação técnica
específica na área de informática e experiência em sistemas de informação em
saúde.
Com a informatização foi possível alcançar uma melhoria no acesso aos
serviços de saúde por parte dos usuários bem como agilidade nos processos de
marcação de consultas, exames, além de otimizar as rotinas administrativas dos
profissionais envolvidos no processo de marcação do sistema e na assistência a
saúde.

Hoje todos os prédios públicos de
saúde do Município contam com
infraestrutura para rede de computadores
e telefonia, isso inclui principalmente as
recepções e consultórios médicos.

A estrutura de sistemas que gerem a informação no âmbito da saúde pode ser
exibida abaixo, com vários sistemas de informação onde a TI realiza suporte na implantação
e manutenção dos mesmos junto com DATASUS / Ministério da Saúde que mantém o
desenvolvimento do sistema. Com a implantação da rede de computadores foi possível levar
os sistemas de informação para as Unidades de Saúde como SIAB, SISREG, HORUS,
Resultados de exames on-line, e-SUS AB e e-SUS AD que juntos são responsáveis pelos
serviços de controle do Programa de Saúde da Família, marcação de consultas e exames de
média e alta complexidade, controle de dispensação de medicamentos e resultados de
exames laboratoriais, respectivamente.

Piraí é uma das três cidades pilotos para implantação do e-SUS Atenção
Domiciliar
O Município de Piraí, através da Secretaria
de Saúde em parceria com o Governo Federal é uma
das primeiras três cidades brasileiras a testar o e-SUS
Atenção Domiciliar, que tem como finalidade
transformar os atuais prontuários feitos no papel por
prontuário eletrônicos, agilizando e facilitando o
acessos dos profissionais de saúde às informações do
paciente. As outras duas cidades utilizadas como
pilotos para implantação do e-SUS são Blumenau (SC) e
Uberlândia (MG).
Os equipamentos e os sistemas para
gerenciamento de informação do e-SUS Atenção
Domiciliar foram fornecidos pelo Ministério da Saúde,
sem custos para o Município e inicialmente estão
sendo utilizados pelas equipes do Serviços de Atenção
Domiciliar (SAD).
O sistema está instalado em tablets
utilizados pelas equipes que acompanham pacientes
que necessitam cuidados domiciliares. Durante a visita
o médico atualiza o estado do paciente, organiza a
agenda e deste modo pode gerir melhor cada situação.

SISREG
O processo de marcação de consulta, adotado com base no Sistema de
Regulação (SISREG), do Ministério da Saúde, foi implantado em todas as Unidades de
Saúde da Família (USF) do município, que estão interligadas à Central da Secretaria. Cada
USF passa a dispor de determinado número de consultas e exames, fixado com base no
histórico da unidade.

Antes

Depois

O sistema implantado para exames permite que o usuário possa, ele próprio,
retirar o resultado pela internet, no site da Prefeitura: www.pirai.rj.gov.br. Ao dar entrada
no exame, o usuário recebe login e senha, com os quais acessará o site, e a data provável
em que o resultado estará pronto. Caso não tenha computador, o resultado poderá ser
retirado na Unidade de Saúde em que está castrado. O processo traz ganhos tanto para a
Secretaria como, principalmente, para o usuário, que passou a receber o resultado em
menor tempo.

