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RESUMO 

 
A dispersão das informações em saúde com base na melhoria de sua qualidade 
constitui um dos grandes desafios da sociedade brasileira. No Brasil, as principais 
fontes de informações na área de saúde estão disponibilizadas através de Sistemas 
de Informações em Saúde (SIS), em que a produção e a utilização dessas 
informações envolvem diversos fatores relacionados à qualidade e ao seu uso. No 
contexto brasileiro dos SIS, melhorar a qualidade da entrada dos dados é a principal 
garantia de que as informações geradas por esses sistemas possam ser confiáveis. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem para direcionar a 
melhoria da qualidade de dados dos sistemas de informação em saúde de âmbito 
nacional, denominada QUALISIS-BR. Após definir a estrutura da abordagem a 
mesma foi aplicada a um sistema de informação em saúde, o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação. Esta primeira aplicação da abordagem 
possibilitou a geração de um catálogo de problemas e um catálogo de possíveis 
soluções para o sistema avaliado. A estrutura da abordagem é composta das etapas 
de planejamento para aplicação da abordagem, compreendendo a avaliação de 
qualidade de dados no sistema utilizado através de um modelo de avaliação 
escolhido; a verificação de atributos e identificação de problemas através da 
elaboração do catálogo de problemas; a análise de soluções através da elaboração 
do catálogo de possíveis soluções para os problemas apresentados; a etapa de 
melhorias, através da validação da aplicabilidade dos catálogos de 
problemas/soluções e a etapa de divulgação de soluções. A etapa de validação foi 
realizada através de questionários aplicados a especialistas na área para verificar a 
aplicabilidade dos catálogos gerados. O resultado da validação da aplicabilidade dos 
catálogos de problemas e soluções mostrou-se satisfatório no atendimento aos 
objetivos propostos inicialmente. A análise da proposta da abordagem ressalta a 
importância de informações com qualidade, indicando a necessidade de se conhecer 
os problemas relacionados aos SIS, considerando os diversos aspectos que 
influenciam a qualidade das informações, no intuito de se elaborar medidas para seu 
aprimoramento. A utilização da QUALISIS-BR para auxiliar no direcionamento da 
melhoria da qualidade de dados dos SIS no Brasil poderá ampliar a regularidade das 
avaliações dos sistemas e ajudar na padronização dos conceitos e das dimensões 
de qualidade avaliadas, o que possibilitará a melhoria dos SIS de forma gradual e 
colaborativa. 
 

Palavras-chave: Sistemas de Informação em Saúde. Gestão da Informação em 
Saúde. Gestão da Qualidade.  
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ABSTRACT 

 

The employment of health information with quality is one of the most important 
challenge from Brazilian health society. In Brazil, the main source of health 
information comes from health information systems. Consequently, in order to obtain 
a reliable and secure information from this health system the data quality insurance 
are an essential step to guarantee that the information generated by these systems 
can be trusted.This work aims to present an approach to guide the improvement of 
data quality of information systems in national health, called QUALISIS-BR. After to 
defineit structure the approach was applied to a health information system called the 
Information System for Notifiable Diseases. This first application assisted the 
generation of a catalog of problems and possible solutions.The structure of the 
QUALISIS-BR consists of four steps: planning, evaluating, analyzing and improving. 
The validation phase was performed by use of questionnaires answered to experts in 
the field in order to verify the applicability of the generated catalogs. The outcome 
from this validation showed good preliminary results.Thus, this workhighlight the 
importance of quality information, indicating the need to understand the problems 
related to health information systems, considering the various factors that influence 
the quality of information in order to develop measures for its improvement. The use 
of QUALISIS-BR to assist in guiding the improvement of health information systems 
data quality in Brazil may increase the regularity of assess in systems, and it might 
help the adoption of the standardization of conceptsand evaluated quality 
dimensions, which will facilitate to improve health information systems data quality in 
Brazil in gradual and collaborative way. 

 

Key-words: Health Information Systems. Management of Health Information. Quality 
Management.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Democratizar a informação em saúde com melhoria de sua qualidade 

constitui um dos principais desafios da sociedade brasileira em sua luta por uma 

Política de Saúde equânime e universal” (BRASIL, 2005a, p. 34). Apesar do termo 

“Informação em Saúde” possuir uma amplitude de definição e relatividade de seu 

conceito, segundo Moraes e Vasconcellos (2005, p.93): 

 
Conceitua-se ‘informação em saúde’ como sendo a gestão da 
informação que se origina no uso sistemático e intensivo de dados 
quantitativos e qualitativos e das tecnologias de informação, 
comunicação, computação e telecomunicação na formulação, 
implementação e avaliação de políticas de saúde; na promoção da 
saúde; no planejamento, regulação, administração e provisão de 
serviços de saúde; no monitoramento, vigilância e análise da 
situação de saúde de populações e do ambiente; na avaliação dos 
serviços de saúde e no diagnóstico e tratamento de doenças 
(MORAES; VASCONCELLOS, 2005, p.93). 

 

De forma mais simplificada, a “informação em saúde” refere-se a uma 

determinada combinação de dados captados e relacionados com os indicadores de 

saúde, tais como perfil da população (adoecimento, óbitos, dados demográficos e 

socioeconômicos); serviços prestados; materiais e medicamentos consumidos e 

força de trabalho envolvida. Estes dados são processados em informações com 

significância para que se obtenha o conhecimento das necessidades da população 

atendida, o uso potencial e real da rede instalada e, ainda, os investimentos 

necessários em uma dada área. Logo, as informações em saúde tornam-se a base 

para a tomada de decisão dos gestores sobre o comportamento da saúde no âmbito 

municipal, estadual e federal, no intuito de subsidiar o processo de tomada de 

decisão, planejamento, execução e avaliação das ações de saúde (MORENO; 

COELI; MUNCK, 2014).  

No Brasil, a produção e a utilização de informações sobre saúde estão 

inseridas em um espaço diversificado e abrangente de relações institucionais que 

envolvem variados mecanismos de gestão e financiamento. Os avanços nas últimas 

décadas foram essenciais na disseminação de novas ferramentas em saúde, pois 

trouxeram importantes sistemas nacionais de informação desenvolvidos pelo 

Ministério da Saúde (MS), progredindo com a disseminação eletrônica de dados 

sobre nascimentos, óbitos, doenças de notificação, atendimentos hospitalares e 
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ambulatoriais, atenção básica, orçamentos públicos em saúde, entre outros (RIPSA, 

2008). 

Segundo Magalhães (2010), os elementos das informações em saúde vêm 

crescendo e sendo aprimorados com avanços tecnológicos, originários de um saber 

técnico, estatístico, demográfico, sociológico, antropológico, clínico, epidemiológico 

e informacional. Para isso, conforme enfatiza Galvão, Ricarte e Daura (2011), a 

abrangência e complexidade da saúde enquanto campo científico e de assistência 

vem impetrando sistemas de informações refinados, rápidos, precisos, integrados 

tecnologicamente e informacionalmente, visto que envolvem diversos atores e 

processos no âmbito da saúde, tais como: população, gestores da saúde, equipe 

multiprofissional, pesquisadores e cobertura de sistemas, exigindo a integração de 

conhecimentos provenientes do campo da ciência da informação e também do 

campo da informática (GALVÃO; RICARTE; DAURA, 2011).   

No panorama atual de saúde, a informação e as tecnologias a ela associadas 

estão intimamente ligadas, em que sua excelência ou precariedade afeta o 

desenvolvimento de cada área de atividade social e a obtenção de seus objetivos e 

os resultados desejados (BRASIL, 2005a). Dentre os principais desafios colocados 

para a área de informação está o fato de promover um amplo processo político tanto 

para a produção e disseminação quanto para o uso das informações, seja pela 

gestão da saúde ou como subsídio para as reais ações do controle social sobre as 

políticas públicas em andamento (MORAES; SANTOS, 2001).  

A disponibilização de dados e informações de forma adequada se faz 

necessária tendo em vista às necessidades das análises da situação de saúde, do 

planejamento e da execução das ações nesta área, visto que, alguns estudos, tais 

como Moraes e Santos (2001), Moraes e Vasconcelos (2005) e Rodrigues (2010), 

apontam o baixo uso da informação no processo de gestão da saúde. O arranjo de 

novas variáveis socioeconômicas, tais como dados censitários, variáveis 

demográficas e sua associação com indicadores de causas externas, demonstram 

como as informações podem ampliar o leque de visão dos gestores de saúde e da 

população, evidenciando a interligação da situação de saúde encontrada com as 

condições de vida da população. Estes autores ainda referem que as mudanças na 

dimensão política da gestão da informação precisam vir acompanhadas de 

mudanças tecnológicas para que seja alcançado o patamar do uso efetivo da 
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informação no processo de gestão da saúde e como subsídio para o exercício do 

controle social (MORAES; SANTOS, 2001).  

Considerando que a busca de medidas do estado de saúde da população é 

uma atividade central em saúde publica, o acesso as informações através de dados 

válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação 

sanitária do país, assim como para a tomada de decisões e para a programação de 

ações de saúde (RIPSA, 2008). 

Para Rodrigues (2010), o acesso à informação permite ao indivíduo uma 

maior participação nas decisões do Estado, visto que aumenta a capacidade crítica 

e seu conhecimento com relação às ações de governo e suas necessidades. Neste 

sentido, a ampliação de novas tecnologias de informação, tais como o 

desenvolvimento de softwares para captarem dados e gerarem informações 

específicas da área da saúde, vem sendo uma crescente e importante alternativa 

para o desenvolvimento de novas formas de geração, transmissão e utilização da 

informação e o seu consequente crescimento (DE CARDENAS; JIMENEZ 

HERNANDEZ, 2007).  

Moraes (2002, p.58) apud Rodrigues (2010), destaca os benefícios e 

possibilidades trazidos pelas ferramentas das tecnologias da informação, 

enfatizando que “as tecnologias oriundas da eletrônica e da informática, em relação 

às informações, abrem possibilidades imensas para seu uso e sua aplicação na área 

da saúde, com alcances inimagináveis”. Rodrigues (2010) também refere que o 

poder e a importância da informação se relacionam diretamente com a sua 

disponibilização para o usuário final e a sua relação com as decisões e mudanças 

que podem surgir desse processo.  

No Brasil, as principais fontes de informações da área da saúde estão 

disponibilizadas através de Sistemas de Informações em Saúde (SIS) 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS1), o qual fornece informações acerca de indicadores de saúde; 

indicadores de assistência à saúde; indicadores da rede assistencial; indicadores de 

morbidade e informações epidemiológicas; estatísticas vitais/mortalidade e nascidos 

vivos; indicadores de recursos financeiros; e informações demográficas e 

socioeconômicas. A divulgação dessas informações é de responsabilidade das 

                                                 
1 http://datasus.saude.gov.br/ 
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secretarias municipais e estaduais de saúde, conforme preconizado pelo 

Regulamento do Pacto pela Vida, sendo permitido também o acesso a essas 

informações pela internet (BRASIL, 2006; BRASIL, 2009a; RODRIGUES, 2010).  

No contexto brasileiro dos sistemas de informação em saúde a problemática 

surge em relação à qualidade da entrada dos dados e na aplicação das informações 

(MORAES; VASCONCELLOS, 2005; RIPSA, 2008; RODRIGUES, 2010). Segundo 

dados da Rede Interagencial de Informação para a Saúde (RIPSA), ainda é grande o 

desafio de melhor aproveitamento dessas informações pelas instâncias gestoras do 

sistema de saúde. Mesmo com a expansão do acesso aos dados, os sistemas de 

informação não têm correspondido ao desenvolvimento qualitativo com o qual elas 

evoluem e, ainda assim, faltam análises orientadas para a gestão de políticas 

públicas de saúde (RIPSA, 2008). 

Rodrigues (2010) também ressalta que o grande desafio está compreendido 

na aproximação dos planejadores e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) 

com as ferramentas de acesso às informações em saúde, o que corrobora com 

Moraes e Vasconcellos (2005, p. 89), quando referem que:  

Garantir o acesso às informações é necessário, mas não suficiente 
para que a sociedade exerça um controle social sobre os próprios 
mecanismos instituídos de gestão da informação, sobre a Política de 
Informação, Informática e Comunicação em Saúde hoje existente nas 
diferentes esferas de governo. O acesso à informação amplia a 
capacidade de argumentação dos atores sociais nos processos de 
pactuação e participar da definição sobre qual informação a 
sociedade quer é ampliar ainda mais as possibilidades de intervir 
sobre a realidade (MORAES; VASCONCELLOS, 2005, p.89).  
 

As informações geradas a partir dos sistemas de informação específicos para 

a área da saúde tornaram-se um alicerce para o desenvolvimento das instituições no 

que concerne a gestão do conhecimento, tornando-se um instrumento essencial 

para a gestão do trabalho, contribuindo para as ações de gerenciamento, 

monitoramento, desenvolvimento e avaliação do trabalho em saúde, demonstrando 

a importância dada à qualidade da informação gerada a partir desses sistemas. 

Entretanto, para garantir informações em saúde confiáveis e que auxiliem de 

maneira eficiente os gestores, torna-se necessário primeiramente garantir a 

qualidade de entrada dos dados. Esta qualidade é influenciada por alguns fatores, 

tais como: diferentes pessoas com diferentes níveis de conhecimento sobre o 

sistema, diferentes configurações e instituições heterogêneas (AMMENWERTH et 

al., 2003; HAUX, 2006). 
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Nesse contexto, essa dissertação aponta como possível proposta, para 

garantir a qualidade dos dados coletados em SIS, a utilização de uma abordagem 

que guia a aferição da qualidade de dados e a aplicação de soluções2 para os 

problemas encontrados. Assim, a questão que norteia esta pesquisa é: “a adoção de 

uma abordagem para aferir e aplicar soluções em sistemas de informação em saúde 

poderá trazer benefícios para a qualidade das informações em saúde?” 

Este trabalho tem como objeto de estudo a qualidade dos dados dos sistemas 

de informação em saúde, levantando os principais problemas e propondo uma 

abordagem para a sua melhoria, visando contribuir para a elaboração de uma 

metodologia orientada a gestão da qualidade dos dados dos sistemas de 

informações em saúde. Neste trabalho, o termo qualidade refere-se ao grau de 

excelência dos dados de entrada dos sistemas de informações em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 No contexto deste trabalho estamos considerando a definição do termo “solução” como “a aplicação 
das melhores práticas”. 
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1. JUSTIFICATIVA  

 

Os avanços tecnológicos associados às informações em saúde vêm 

contribuindo para a criação de melhorias para a gestão. Apesar de existir muitos 

dados capazes de gerar informações e, ao mesmo tempo em que ocorrem rápidas e 

importantes transformações relacionadas às tecnologias de informação e o uso das 

informações em saúde, observa-se que estes avanços não estão sendo suficientes 

para garantir a qualidade das informações produzidas e seu uso efetivo no processo 

de tomada de decisão, demonstrando não somente um problema isolado do SUS 

em suas diferentes esferas de governo (MORAES; SANTOS, 2001), mas como 

sendo um problema em escala mundial (AMMENWERTH et al., 2003; HAUX, 2006).  

Para Rodrigues (2010), o desenvolvimento tecnológico na área da informação 

vem tornando possível a aproximação do poder determinante das fontes de 

informação e melhorando as decisões tomadas em cada área, principalmente no 

que se refere ao desenvolvimento de novos processos em saúde.  

O sistema único de saúde brasileiro estabeleceu bases para a estruturação 

de um sistema público baseado na descentralização da gestão pelas três esferas de 

governo, definindo papéis e responsabilidades para a União, Estados e municípios 

baseado numa política de gestão de custeio e financiamento. A Constituição 

Brasileira de 1988 conferiu autonomia político-administrativa aos municípios que 

passaram a assumir papel decisório nas ações de saúde em seu território, quando o 

cumprimento desse novo papel aumentou a necessidade de produção de 

informações confiáveis e disponíveis em tempo hábil para subsidiar o trabalho de 

técnicos e gestores (VIDOR et al., 2011).  

A gestão da informação em saúde constituiu, assim, um dos pilares 

estratégicos da gestão da saúde, no qual essas informações têm tido como 

característica a fragmentação, múltiplas fontes, baixa qualidade dos dados e 

disponibilização em um formato que dificulta sua apropriação pelos gestores e pelo 

controle social (MORAES, 2010). Nessa constante evolução tecnológica e 

modernização das atividades, tornou-se importante a utilização de novas formas de 

disseminação das informações e na transmissão de conhecimento, dando espaço a 

criação dos sistemas de informação (BENITO; LICHESKI, 2009).  

Entretanto, não basta construir um sistema de informação em saúde e 

padronizá-lo para ser utilizado em nível nacional, muitos outros fatores influenciam 
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na qualidade das informações destes sistemas, tais como: usuários de diferentes 

localidades com diferentes níveis de conhecimento, usuários não envolvidos o 

suficiente com o SIS, interfaces não lógicas para diferentes pontos de vista, 

documentação do sistema desatualizada ou insuficiente e mudança de rotinas dos 

usuários que manuseiam outros sistemas (BERG, 2001).  

No Brasil, especificamente, devemos considerar que unidades de saúde 

podem utilizar sistemas de informação das três esferas governamentais, a federal, a 

municipal e a estadual. Esses fatores aliados a distintas condições de tecnologia de 

informação e de comunicação, de infra-estrutura, de comprometimento dos 

profissionais e dos gestores impactam diretamente na qualidade da informação dos 

SIS (LIMA et al., 2010a; LIMA, 2010b).  

Aferir a qualidade de dados desses sistemas de informações em saúde em 

cada localidade em que ele está inserido é o primeiro passo para que sejam 

tomadas atitudes de melhoria da qualidade desses sistemas (AMMENWERTH et al., 

2003; BERG, 2001; HAUX, 2006). Entretanto, realizar essas aferições de qualidade 

em SIS não é uma tarefa trivial, pois muitas questões estão envolvidas, tais como a 

complexidade da avaliação de qualidade de um sistema de informação 

(AMMENWERTH et al., 2003), a falta de profissionais para realizar tal avaliação e o 

pouco incentivo em realizar ações que são consideradas muitas vezes onerosas e 

não ligadas diretamente com a produtividade de um dado profissional da área da 

saúde (ASHRAFI, 2003).   

Portanto, a elaboração de uma abordagem que auxilie no direcionamento da 

melhoria da qualidade de dados dos SIS no Brasil poderá ampliar a regularidade das 

avaliações dos sistemas, adotando a padronização dos conceitos e das dimensões 

de qualidade avaliadas, possibilitando a identificação de problemas de forma a 

garantir uma otimização do processo utilizado na melhoria da qualidade dos dados. 

Profissionais de saúde, pesquisadores, gestores e usuários serão os principais 

beneficiados com a utilização desta abordagem, tendo em vista a melhoria na 

qualidade e no uso das informações em saúde.  

Nesta dissertação o Capítulo 3 faz-se uma abordagem geral sobre os 

sistemas de informação em saúde no Brasil com base na literatura existente. 

Discute-se sobre a configuração das informações em saúde, os principais sistemas 

utilizados pelo DATASUS e a adoção de alguns modelos de avaliação de qualidade 

de sistemas de informação.  
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O Capítulo 4 descreve a metodologia aplicada ao estudo através de seus 

passos e métodos utilizados. Os Capítulos 5 e 6 apresentam os resultados obtidos 

através da elaboração de uma abordagem para melhoria da qualidade de dados de 

sistemas de informação em saúde. Nestes capítulos descreve-se a estrutura da 

abordagem, as etapas de planejamento para aplicação da abordagem, 

compreendendo a avaliação de qualidade de dados no sistema utilizado através do 

modelo de avaliação de qualidade escolhido; a verificação de atributos e 

identificação de problemas através da elaboração do catálogo de problemas; a 

análise das soluções através da elaboração do catálogo de possíveis soluções para 

os problemas apresentados e a etapa de melhorias, através da validação da 

aplicabilidade dos catálogos de problemas/soluções.   

Por fim, abordam-se algumas considerações a respeito da aplicabilidade da 

abordagem proposta, assim como as limitações presentes na elaboração deste 

trabalho.  
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2. OBJETIVOS  

  

2.1 Objetivo geral:  

 

Desenvolver uma abordagem para direcionar a melhoria da qualidade de 

dados dos sistemas de informação em saúde de âmbito nacional.  

 

      2.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar os principais indicadores relacionados à avaliação da qualidade de 

dados de um sistema de informação em saúde;  

 Identificar os principais problemas relacionados à qualidade de dados desse 

sistema de informação em saúde;  

 Elaborar um catálogo de possíveis soluções de problemas analisados que 

possa ser aplicado às dimensões de qualidade de dados analisadas em 

sistemas de informação em saúde.  
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3. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL  

 

A utilização de sistemas de informação e a aplicação da computação nas 

instituições tem sido nas últimas décadas, o principal diferencial de sucesso. De 

acordo com Laudon (2011), transformar dados em informações, organizando-as com 

vistas a possibilitar sua rápida busca, é um elemento fundamental para o progresso 

de uma instituição.  

Em instituições ligadas a saúde a informação é um instrumento essencial que 

representa uma importante ferramenta dentro da tríade informação-decisão-ação 

(BRASIL, 2009a). No Brasil, as informações sobre saúde se configuraram por muito 

tempo por serem fragmentadas devido à atividade singular das diversas instituições 

que o envolviam. As numerosas fontes de informação disponíveis caracterizavam-se 

por serem ricas em diversidade e complexidade, sendo produto de ferramentas 

denominadas Sistemas de Informação (BRASIL, 2009a; SILVA, 2010b).  

Sistemas de Informação em Saúde são mecanismos de coleta, 

processamento, análise e transmissão de informações necessárias para se 

organizar e operar os serviços de saúde, contribuindo na investigação e no 

planejamento, com o propósito de transformar os dados na informação necessária 

para o processo de decisões e avaliação dos serviços de saúde (BENITO; 

LICHESKI, 2009).   

Os sistemas de informações têm, basicamente, o objetivo de aquisição do 

conhecimento que deve fundamentar a gestão dos serviços. A maioria dos sistemas 

de informação em saúde federais foi concebida antes da implantação do SUS, suas 

principais características estavam voltadas apenas para a produção e utilização das 

informações em saúde no diagnóstico das condições municipais, não incorporando, 

desta forma, as características exigidas pelo novo sistema, tal como a 

descentralização das informações. Suas especificidades não eram consideradas 

como o elo entre os sistemas de saúde, tendo em vista que os dados eram 

comumente desatualizados e não refletiam a real situação; as informações nem 

sempre estavam imediatamente disponíveis e completas e as decisões eram 

tomadas sem evidências, resultando assim em um impacto pouco desejado neste 

setor (SILVA; LAPREGA, 2005; VIDOR et al., 2011; WHO, 2002).  

O Brasil dispõe de uma ampla rede de sistemas de informação em saúde de 

âmbito nacional, com grande parte de suas informações amplamente divulgadas e 
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disponíveis na internet para download através do DATASUS 

(http://www.datasus.gov.br), que desenvolve e mantém uma infraestrutura de 

tecnologia da informação para dar suporte às informações, através de um conjunto 

de sistemas de abrangência nacional, com o objetivo de apoiar, manter e disseminar 

informações em ações de saúde que sirvam de subsídios aos gestores para 

tomadas de decisão (BRASIL, 2009a).  

Com a consolidação da implantação do SUS e a exigência de um 

acompanhamento integral definido pelo novo sistema de saúde, houve a 

necessidade de uma melhor estruturação dos sistemas de informação, visando 

assegurar a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos 

resultados das ações executadas, fundamental para o acompanhamento, controle e 

repasse de recursos (SILVA; LAPREGA, 2005).  

A partir dessa redefinição, os sistemas de informação tornaram-se uma das 

principais ferramentas computacionais capazes de propagar de maneira rápida, fácil 

e segura as informações necessárias para mediar a aprendizagem e auxiliar os 

profissionais no processo de trabalho. Essas ferramentas, enquanto instrumentos de 

trabalho na saúde são importantes recursos computacionais de apoio às ações, 

baseadas em conhecimentos técnico-científicos, principalmente no que diz respeito 

às informações atualizadas (BENITO; LICHESKI, 2009). 

A partir da década de 70, a situação das estatísticas brasileiras, 

principalmente relacionadas à mortalidade, teve um salto na história das estatísticas 

de saúde no país, visto que foi a partir desta década que alguns dos principais 

sistemas de informações em saúde de abrangência nacional foram implantados, tais 

como o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), criado pelo Ministério da 

Saúde em 1975, o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) criado em 

1990, o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-

SUS) implantado em 1991 e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan) criado em 1994 (BRASIL, 2009a).   

Ao longo dos anos, as tentativas de implementação de vários sistemas de 

informação foram sendo melhoradas para atender e acompanhar a experiência do 

sistema de saúde do Brasil, direcionando essas informações para dimensões 

epidemiológicas, demográficas, de produção de serviços e outras funcionalidades 

(BRASIL, 2009a).  

http://www.datasus.gov.br/
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O sistema de saúde brasileiro possui várias fontes de informação em saúde, 

produzindo um volume considerável em cada nível de governo. Apesar desses 

sistemas existentes, desenvolvidos e operados pelo Ministério da Saúde, dispor de 

bases de dados amplamente acessíveis, estas informações ainda não são 

totalmente integradas, onde o fluxo dessa informação possui base de dados e 

compreendem diversos sistemas diferentes, referindo-se principalmente a registros 

de mortalidade, natalidade, doenças de notificação, atenção hospitalar e 

ambulatorial, orçamentos públicos, planos e seguros privados de saúde (BRASIL, 

2009a; SILVA, 2010b).  

O Quadro 1 classifica alguns dos diversos SIS em uso no Brasil de acordo 

com sua área e aplicabilidade/uso, conforme disponibilizado no site do DATASUS3.  

 

Quadro 1 – Alguns sistemas de informação em saúde mantidos pelo DATASUS. 

ÁREA SISTEMA DESCRIÇÃO APLICABILIDADE/USO 

 
 
 
 
 
 
 

Eventos Vitais 

SIM 
Sistema de 

Informações sobre 
Mortalidade 

Produção de estatísticas 
de mortalidade; 
Construção dos principais 
indicadores de saúde; 
Análises estatísticas, 
epidemiológicas e sócio-
demográficas. 

SINASC 
Sistema de 

Informações sobre 
Nascidos Vivos 

Subsidiar as intervenções 
relacionadas à saúde da 
mulher e da criança para 
todos os níveis do 
Sistema Único de Saúde 
e as ações de atenção à 
gestante e ao recém-
nascido; 
Atividades de 
planejamento da 
assistência ao parto e ao 
nascimento.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Epidemiológicos 

SI-PNI 

Sistema de 
Informações do 

Programa Nacional 
de Imunização 

Gerenciar os 
atendimentos, o estoque 
e a distribuição dos 
imunobiológicos; 
Registra, por faixa etária, 
as doses de 
imunobiológicos 
aplicadas e calcula a 
cobertura vacinal; 
Possibilita a 
padronização do perfil de 
avaliação. 

SISPRENATAL 
Sistema de 

Acompanhamento da 
Gestante 

Fornece informações 
fundamentais para 
planejamento, 

                                                 
3 http://datasus.saude.gov.br/ 
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acompanhamento e 
avaliação das ações 
desenvolvidas, através do 
Programa de 
Humanização no Pré-
Natal e Nascimento; 
Melhora o acesso, a 
cobertura e a qualidade 
do acompanhamento pré-
natal; 

HIPERDIA 

Sistema de 
Cadastramento e 

Acompanhamento de 
Hipertensos e 

Diabéticos 

Cadastro e 
acompanhamento de 
portadores de 
hipertensão arterial e/ou 
diabetes mellitus 
atendidos na rede 
ambulatorial do SUS.  

Hospitalar SIH - SUS 
Sistema de 
Informações 

Hospitalares do SUS 

Análise da morbidade, 
gestão e custeio da 
atenção hospitalar e 
instrumentalizar ações de 
controle e auditoria. É o 
principal instrumento para 
avaliação das políticas 
relacionadas à 
organização e ao 
financiamento da 
assistência médico-
hospitalar no SUS.  

Ambulatorial SIA - SUS 
Sistema de 
Informações 

Ambulatoriais do SUS 

Acompanhamento da 
produção, gestão e 
custeio da atenção 
ambulatorial.  

Regulação SISREG 
Sistema de Centrais 

de Regulação 

Permite o controle e 
regulação dos recursos 
hospitalares e 
ambulatoriais 
especializados no nível 
Municipal, Estadual ou 
Regional. 

Financeiro SIOPS 

Sistemas de 
Informações sobre 

Orçamentos Públicos 
em Saúde 

Controle dos orçamentos 
públicos, aplicação de 
recursos e informações 
sobre receitas e gastos 
em ações e serviços 
públicos de saúde.  

Cadastros Nacionais CNES 
Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 

Saúde 

Informações sobre infra-
estrutura, tipo de 
atendimento prestado, 
serviços especializados, 
leitos e profissionais de 
saúde existentes nos 
estabelecimentos de 
saúde e na rede 
assistencial existente.  

Fonte: DATASUS (2013).  
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Atualmente esses sistemas de informação em saúde são centrados nas 

informações e nos indicadores, mas ainda são falhos em atender aos diversos 

formatos. Usualmente, a disseminação das informações é voltada para gestores do 

sistema de saúde em todas as esferas de governo; para as instituições de ensino e 

pesquisa; para os profissionais de saúde e, para a sociedade civil organizada, 

visando o controle social (SILVA, 2010b). 

Dentre as iniciativas para a padronização em sistemas de informação em 

saúde no Brasil está a Portaria 2.073, de 31 de agosto de 2011, que foi lançada 

através do Ministério da Saúde, que regulamenta um conjunto de padrões de 

interoperabilidade e informação para sistemas de informação em saúde no âmbito 

do SUS, nos níveis municipal, distrital, estadual e federal, e para os sistemas 

privados e do setor de saúde suplementar, além da certificação para sistemas de 

registro eletrônico em saúde (BRASIL, 2011).  

Esta portaria procurou estabelecer os padrões a serem utilizados pelas 

instituições que precisavam se comunicar com sistemas desenvolvidos pelo 

Ministério da Saúde através das tecnologias para integrar serviços e informações em 

que os padrões de interoperabilidade fizessem parte do Catálogo de Padrões de 

Interoperabilidade de Informações de Sistemas de Saúde (CPIISS), publicados pelo 

Departamento de Informática do SUS, devendo estar disponíveis para a sociedade.  

Nesse contexto, os desafios existentes para os sistemas de informação em 

saúde no Brasil se mantêm através da interação entre as diversas fontes de dados e 

as informações dela decorrentes se manterem atualizadas, organizadas e de 

qualidade. Vencer esses desafios possibilitará viabilizar a disseminação padronizada 

e com qualidade desses dados através do uso de tecnologias com vistas a atender 

às exigências dos distintos públicos e ainda viabilizar seu uso de maneira confiável, 

integrando os sistemas hoje existentes para se atingir a gestão da qualidade das 

informações.  

 

 

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - SINAN 

 

Em 1990 o Ministério da Saúde, através do Centro Nacional de Epidemiologia 

(Cenepi), com o apoio técnico do Departamento de Informação e Informática do SUS 

e da Empresa de Processamento de Dados da Prefeitura de Belo Horizonte, 
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começou a desenvolver um sistema nacional de notificação de agravos que tivesse 

como objetivo sanar as dificuldades do Sistema de Notificação Compulsória de 

Doenças (SNCD), cuja existência pode ser retroagida à própria Lei n.º 6.259, de 30 

de outubro de 1975, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SNVE)4 e estabeleceu a obrigatoriedade da notificação de algumas doenças no 

país (BRASIL, 2009b). No entanto, o SNCD sempre apresentou problemas de 

subnotificação, não correspondia as necessidades mínimas de informação de 

morbidade do país e não estimulava a atuação da vigilância no nível local, o que 

ocasionou a criação de diversos sistemas paralelos de informação nos diferentes 

níveis de governo, incluindo o nacional (BRASIL, 2005b). 

Em substituição a este sistema, em 1994 foi implantado o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação, o Sinan, que foi introduzido a nível nacional e 

tinha como principal objetivo permitir um diagnóstico da ocorrência de um evento na 

população, fornecer informações sobre sua causalidade e indicar os riscos aos quais 

as pessoas são submetidas, contribuindo para a identificação da situação 

epidemiológica de uma determinada área geográfica. O Sinan é o principal sistema 

de informação voltado para as ações de vigilância epidemiológica, por onde passam 

as informações sobre as doenças de notificação compulsória e os agravos de 

interesse, desde as unidades locais até o Ministério da Saúde, passando pelas 

secretarias municipais e estaduais de saúde (BRASIL, 2009b). 

A implantação do Sinan foi realizada de forma heterogênea nas unidades 

federadas e nos municípios, não havendo coordenação ou acompanhamento 

sistemático por parte dos gestores de saúde nas três esferas de governo. Apenas 

em 1998, o Cenepi retomou tal processo e constituiu uma comissão para 

desenvolver instrumentos, definir fluxos e um novo software para o Sinan, além de 

definir estratégias para sua imediata implantação em todo o território nacional por 

intermédio da Portaria MS/Funasa n.º 73, de 9 de março de 1998, regulamentando o 

seu uso, tornando-se obrigatória a alimentação regular da base de dados nacional 

pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal. A partir das novas 

                                                 
4 O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) compreende o conjunto interarticulado de instituições do setor 

público e privado componentes do Sistema Único de Saúde que, direta ou indiretamente, notificam doenças e agravos, 
prestam serviços a grupos populacionais ou orientam a conduta a ser tomada no controle de tais doenças e agravos. De 
acordo com os princípios e as diretrizes do SUS, as ações e as atividades do SNVE estão sendo repassadas aos níveis 
descentralizados deste sistema de modo gradual, de acordo com o desenvolvimento dos sistemas locais de saúde, de forma a 
evitar a descontinuidade técnica e administrativa dos programas e das ações afetas a esta área de saúde. O nível central do 
sistema (Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde) atua apenas de modo complementar, quando os problemas 
de saúde sob vigilância epidemiológica ultrapassam a capacidade de resolução de estados e municípios. 
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definições, o Sinan passou a padronizar a coleta e o processamento dos dados 

sobre agravos de notificação em todo o território nacional, fornecendo informações 

para a análise do perfil da morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de 

decisões nos níveis municipal, estadual e federal (BRASIL, 2009b).  

O Sinan tem seus dados baseados na notificação e investigação de doenças 

que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, elencados 

através da Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, que estabelece a relação de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória nos 

serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Estados e 

municípios podem adicionar à lista outras patologias de interesse regional ou local, 

justificada a sua necessidade e definidos os mecanismos operacionais 

correspondentes (BRASIL, 2009c; BRASIL, 2014). 

Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória são 

incluídos neste sistema através da ficha individual de notificação (FIN), que contém 

um conjunto padronizado de informações da ocorrência dos agravos notificáveis e 

através da ficha individual de investigação (FII), que se configura como um roteiro de 

investigação distinto por tipo de agravo. Assim, como o Sinan tem seu fluxo 

desencadeado pelo preenchimento da FIN, este sistema está sujeito a problemas de 

cobertura decorrentes do não-cumprimento, pelos profissionais de saúde, da 

obrigatoriedade de preenchimento de instrumentos de notificação (BRASIL, 2009b).  

No estado do Pernambuco o Sinan também foi introduzido em 1994 e, desde 

então, diferenças entre bases de dados nos níveis estadual e federal foram 

encontradas, dentre as quais podemos citar problemas com a transferência de 

dados de um nível ao outro, perda de dados e a incapacidade do sistema de 

automaticamente checar se campos são deixados em branco ou se existem 

inconsistências (GALVÃO et al., 2009).   

Desde a sua implantação, houve mudanças no ambiente operacional do 

Sinan. Em suas versões iniciais, tinha o DOS® como sistema operacional (Sinan-

DOS), que ficou em vigor até o ano 2000. Com as limitações desse sistema, ocorreu 

o desenvolvimento de uma nova versão do Sinan para o Windows® (Sinan 

Windows), tendo como objetivo introduzir críticas, permitir a identificação de 

inconsistências na base de dados, melhorar as rotinas de duplicidade, consulta, 

transferência e recebimento dos dados, possibilitar a inclusão de saídas 

padronizadas para construção de indicadores e permitir uma interface com o 
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TabWin5. Em 2007, o sistema passou por outra atualização em sua estrutura, sendo 

desenvolvido um aplicativo para utilização de rotinas por meio da internet 

(atualização de tabelas, transferência de dados e fluxo de retorno), e o sistema 

passou a ser denominado Sinan Net. Esta versão do sistema foi desenvolvida para 

permitir maior flexibilidade na operacionalização e no uso desde as unidades de 

saúde ou a partir das secretarias municipais, regiões de saúde ou as secretarias 

estaduais de saúde, considerando as condições de estrutura de cada nível (BRASIL, 

2009b). 

Ao final de 2010 foi apresentada uma versão online do Sinan, denominada 

Sinan Online que tinha o objetivo de substituir as versões anteriores. No entanto, 

seu desempenho e modelo não foram adequados às exigências do SUS, 

principalmente em relação à gestão das bases de dados locais, fazendo com que o 

Sinan Online permanecesse apenas com os registros de Dengue em alguns 

municípios que aderiram ao sistema, ficando os demais municípios a digitar os 

registros de Dengue no Sinan Net (BRASIL, 2014). 

Desde 2012, através da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (SVS/MS), está em curso uma nova mudança para substituir as versões em 

uso: Sinan Net, Sinan Dengue On-Line e Sinan Influenza On-Line. Neste sistema 

estão previstas novas funcionalidades com o objetivo de melhorar a oportunidade da 

notificação, a qualidade das informações geradas a partir do sistema, além de estar 

prevista a integração com dispositivos móveis e versão para instalação em 

servidores de dados locais e em computadores desconectados (BRASIL, 2014).  

A disponibilização dos dados do Sinan é realizada através de um sítio 

eletrônico específico6, criado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, que 

disponibiliza aos seus usuários a avaliação de sua base de dados e o cálculo de 

indicadores, estando disponíveis também os relatórios gerenciais e específicos para 

alguns agravos, documentações (FIN e FII, material instrutivo, manual de 

preenchimento, dicionário de dados, etc.), legislação referente ao sistema e acesso 

                                                 
5 O TabWin – programa Tab para Windows – incorpora uma série de novos recursos em relação ao Tab para DOS, facilitando 

ainda mais o trabalho de tabulação e tratamento dos dados. O TabWin permite: (a) a importação das tabulações efetuadas na 
internet (geradas pelo aplicativo TabNet, desenvolvido pelo DATASUS); (b) a realização de operações aritméticas e de 
estatísticas nos dados da tabela gerada ou importada pelo TabWin; (c) a elaboração de gráfi cos de vários tipos, inclusive 
mapas, a partir dos dados da tabela; e (d) outras operações na tabela, ajustando-a às necessidades do usuário. Assim, para os 
usuários do setor Saúde, o programa facilita: (I) a construção e a aplicação de índices e indicadores de produção de serviços, 
de características epidemiológicas (incidência de doenças, agravos e mortalidade) e dos aspectos demográficos de interesse 
(educação, saneamento, renda, etc.), por estado e município; (II) o planejamento e a programação de serviços; (III) a avaliação 
e a tomada de decisões relativas à alocação e à distribuição de recursos; e, finalmente, (IV) a avaliação do impacto de 
intervenções nas condições de saúde. Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/>. 
6 <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php>.   

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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ao TabWin e ao TabNet para a execução das tabulações desejadas (BRASIL, 

2009b). 

O Sinan é um sistema que vem passando por constantes modificações, visto 

que atua de forma diferente dos outros sistemas existentes no país. Embora 

considerado como um sistema único, por envolver o total de doenças e agravos de 

notificação compulsória, equivale, na prática, a um conjunto de subsistemas relativos 

a diversas doenças que sempre foram gerenciadas verticalmente na estrutura de 

organização dos serviços de saúde, o que lhe inclui numa grande heterogeneidade e 

complexidade com os diferentes subsistemas correspondentes a cada 

agravo/doença (BRASIL, 2009b).  

 

 

3.2  A INFORMAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL  

 

As informações em saúde no Brasil têm se configurado em um quadro 

complexo e diversificado de funções de produção, disseminação e utilização de 

dados e informações.  

A grande produção de serviços no setor saúde e a geração contínua de dados 

provenientes de sistemas de informação criados pelo governo federal para atender 

as necessidades técnicas e gerenciais do setor fizeram com que vários sistemas de 

informação fossem se sobrepondo ao longo das últimas décadas, sem que 

houvesse um esforço para minimizar as formas de coleta de dados e associar o 

registro das variáveis comuns (BRASIL, 2009a).  

A necessidade de melhorar o aproveitamento da produção técnico científica 

em saúde, como fonte de conhecimento essencial para embasar ações e políticas 

públicas do setor e os avanços ocorridos através do desenvolvimento da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) como a organização de fontes de informação e o 

desenvolvimento de métodos e técnicas para relacionar bases documentais e 

numéricas através dos sistemas nacionais de informação, levaram o Ministério da 

Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a vislumbrarem a 

necessidade da produção de informações apropriadas à formulação, gestão e 

avaliação de políticas e ações públicas de saúde. Tais iniciativas culminaram na 

formulação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a Ripsa, através da 

Portaria nº 2.390, de 11 de dezembro de 1996 e por Termo de Cooperação com a 
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OPAS que teria como principal objetivo apoiar processos de trabalho na produção, 

na análise e na disseminação de informações em saúde no Brasil (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 2009a).  

 

3.2.1 Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa   

 

Concebida através de grupos de trabalhos representados pelas principais 

estruturas do Ministério da Saúde, OPAS e instituições-chave da política de 

informações em saúde no país: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Faculdade de Saúde Pública da 

USP, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Centro Nacional de 

Epidemiologia (Cenepi/Funasa), Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (FSP/USP), Fundação Sistema Estadual de Estatística e Análise de 

Dados do Governo do Estado de São Paulo (Fundação Seade) e, com o objetivo de 

aprimoramento de informações para a saúde, a Rede Interagencial de Informações 

para a Saúde, foi criada em 1995 com o principal objetivo do estabelecimento de 

ações interinstitucionais para potencializar os recursos disponíveis e aperfeiçoar a 

capacidade de formulação, coordenação, gestão e operacionalização do sistema 

nacional de informações em saúde (RIPSA7, 2012).  

O grande volume de dados e informações disponíveis aliadas à falta de 

sistematização de informação sobre a situação de saúde e suas tendências e a 

dificuldade de se ter uma visão substanciada dos principais problemas enfrentados 

no processo de decisão em saúde, deu início a discussão em torno das propostas 

da Ripsa. Esta iniciativa tinha como principais objetivos articular as bases de dados 

e informações produzidas através das entidades integrantes para a produção, 

análise e disseminação de dados e informações úteis ao conhecimento e à 

compreensão da realidade de saúde brasileira, auxiliar no processamento, 

formulação e avaliação de políticas e ações de interesse do sistema de saúde, 

promover interação com outros subsistemas especializados de informação da 

administração pública e fomentar mecanismos indutores do uso de informações 

(RIPSA, 2012; RISI JUNIOR, 2010). 

                                                 
7 Disponível em: http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&component=63&item=2 

http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&component=63&item=2
http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&component=63&item=2
http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&component=63&item=2
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A demanda do setor saúde e a exigência de ações intersetoriais que 

requerem a contínua sistematização e análise de dados em torno de um processo 

que exige informações estratégicas necessárias para a formulação, gestão e 

avaliação de políticas públicas, vem se transformando num grande desafio para o 

SUS. No entanto, apesar das diversas ações para avaliar e aprimorar a qualidade 

das informações em saúde no Brasil, ainda não há práticas institucionalizadas no 

âmbito da gestão pública para o manejo adequado dessas informações. Em 2008, 

através da RIPSA, teve início um amplo debate sobre a viabilidade da utilização de 

uma metodologia de gestão da qualidade das informações dos SIS, envolvendo 

instituições acadêmicas e gestores dos sistemas de informação de âmbito nacional, 

observando-se que, os elementos definidores de qualidade dos dados e informações 

não recebem tratamento padronizado (LIMA et al., 2009; LIMA, 2010b; RISI 

JUNIOR, 2010).  

Essa falta de uniformização implica em iniciativas não sistemáticas, voltadas 

quase sempre para os sistemas de vigilância epidemiológica e aplicados a 

determinadas regiões do país, utilizando distintos métodos e critérios para avaliação 

de um mesmo sistema, dificultando uma análise padronizada acerca da qualidade 

das informações. A depender da abordagem de cada ferramenta, observam-se o 

uso de diversas metodologias e distintas visões do objeto analisado em relação às 

avaliações de qualidade de dados dos SIS. Mesmo assim, os sistemas de 

informação em funcionamento ainda persistem com algumas dificuldades e 

características, tais como ausência de mecanismos de avaliação e controle da 

qualidade dos dados produzidos e a falta ou deficiência de infraestrutura de 

informática, o que dificulta ou inviabiliza a coleta adequada e o processamento dos 

dados, demonstrando que, na prática, o que ocorre é apenas a descentralização da 

digitação, processamento e acesso aos dados, ficando a cargo das instâncias 

centrais (estadual e federal) a definição das prioridades a serem seguidas (LIMA et 

al., 2009; LIMA, 2010b; SILVA; LAPREGA, 2005; VIDOR et al., 2011).  

A Ripsa tem como principal objetivo aperfeiçoar a produção, análise e 

disseminação de informações referentes às questões de saúde no país através da 

articulação de órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações 

científicas e de classes (RIPSA, 2008). 
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3.3  MODELOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO  

 

Para Lima et al. (2010a), o uso da informação é um fator determinante de 

qualidade que tem sido ressaltado nos modelos de avaliação das informações, onde 

a garantia de informações de qualidade, completas e confiáveis são essenciais para 

a análise objetiva da situação sanitária, para a tomada de decisões baseadas em 

evidências e para a programação de ações de saúde.  

A importância dada à qualidade da informação já vem sendo objeto de 

discussão de vários autores, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento 

de metodologias para avaliação da qualidade dos bancos de dados. Fatores 

relacionados ao aumento da expectativa de vida, avanços de tecnologia em saúde e 

políticas para universalização de acesso tem aumentado os custos para 

financiamento da saúde. Com o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade das 

ações que ocorrem nas organizações dos setores relacionados à gestão da 

informação, vários investimentos em tecnologia da informação, principalmente os 

relacionados à implantação ou melhoria de sistemas de informação, vêm fazendo 

parte das ações de governos para reduzir a tensão entre os custos e os orçamentos 

em saúde (NEWELL, 2011).  

Nos últimos anos, diversos segmentos internacionais, agências nacionais de 

estatística, empresas de tecnologia da informação e instituições acadêmicas vem 

desenvolvendo iniciativas para aprimorar a qualidade das informações da área de 

estatísticas econômicas. Essa necessidade de informações com qualidade vem 

sendo refletida através de diversas estratégias, principalmente visando alcançar a 

padronização de terminologias, facilidade de acesso, compartilhamento de 

experiências, disseminação dos processos para elaboração dos indicadores e 

capacitação periódica dos profissionais envolvidos com a produção e análise dos 

dados (LIMA et al., 2009).  

Na área de saúde, os investimentos de recursos em atividades que visem a 

garantir a qualidade e o monitoramento regular dos dados disponibilizados pelos 

sistemas têm sido apoiados por instituições internacionais, tais como a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde, que vem 

apoiando a utilização de ferramentas de avaliação de qualidade das informações 

dos SIS, em busca do aprimoramento da qualidade da informação, onde essas 
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iniciativas tem sido implementadas com o apoio de recursos financeiros, 

metodológicos e tecnológicos (LIMA et al., 2009). 

A gestão da qualidade das informações em saúde vem demonstrando a 

necessidade de uma avaliação sistemática das diversas subáreas dos sistemas de 

informação em saúde e tem sido direcionada para a elaboração de diversos 

modelos, focados, principalmente, na avaliação de programas, de serviços ou de 

tecnologia. Essas iniciativas têm resultado em esforços isolados de diferentes 

segmentos, com a produção de manuais e roteiros adequados às suas 

necessidades e capacidades (LIMA et al., 2009, LIMA, et al., 2010a; NOVAES, 

2000).  

A partir dos anos 70, a avaliação de tecnologias em saúde foi sendo 

desenvolvida nos países centrais integrada à expansão da atenção à saúde e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, resultando na incorporação de novas 

tecnologias, com implicações políticas, econômicas, administrativas e sanitárias 

importantes (NOVAES, 2000).  

Em diversos países, institutos e associações internacionais desenvolveram 

instrumentos e metodologias de avaliação com o objetivo de melhorar a qualidade 

das informações. Esses modelos foram elaborados com o apoio de instituições 

internacionais tendo como principal objetivo a melhoria de qualidade das 

informações em saúde de diferentes países, onde a utilização dessas metodologias 

tinha como propósito possibilitar a padronização das dimensões de qualidade, dos 

métodos utilizados para a coleta de dados e dos indicadores de resultado, 

permitindo uma melhor análise da qualidade das informações sobre a situação de 

saúde em comparações internacionais. Dentre os modelos criados e de parâmetros 

internacionais, podemos citar o The HMN Assessment and Monitoring Tool (HMN), o 

Performance of Routine Information System Management (PRISM), o Data Quality 

Framework (LIMA et al., 2010a) e a Rede Interagencial de Informação para a Saúde.  
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3.3.1 Instrumento de Avaliação, Métricas e Monitoramento para Sistemas 

utilizados na área da Saúde - The Health Metrics Network Assessment and 

Monitoring Tool 

 

É produto do Health Metrics Network (HMN8). Fundada em 2005, é a primeira 

parceria global dedicada a fortalecer os sistemas nacionais de informação em 

saúde. 

Foi lançada para ajudar países a melhorar a saúde através do 

aperfeiçoamento dos sistemas que geram informações relacionadas com a saúde e 

para a tomada de decisões baseada em evidências. Seu objetivo principal é o 

fortalecimento dos sistemas de informação em saúde, buscando reforçar toda a 

informação, ao invés de se concentrar apenas sobre doenças específicas, além de 

concentrar esforços no fortalecimento e liderança dos países para aumentar a 

produção, disponibilidade, acessibilidade, qualidade e uso dessas informações em 

saúde (HMN, 2013; WHO, 2007).  

Esta ferramenta avalia os sistemas de informação em saúde com o objetivo 

na melhoria da qualidade de dados através da utilização do HMN framework. Sua 

metodologia engloba um componente normativo que descreve as normas e os 

critérios de avaliação do sistema de informação e a implementação que é realizada 

através da etapa de avaliação dos SIS e refere os princípios orientadores, processos 

e ferramentas que em conjunto permite delinear um roteiro para melhorar os 

sistemas de informação em saúde. O framework utilizado para a avaliação é usado 

para elencar os principais problemas de qualidade das informações e priorizar ações 

necessárias para a elaboração de um plano estratégico e tem como base as 

dimensões de qualidade sugeridas pelo Fundo Monetário Internacional em seu 

Quadro de Avaliação da Qualidade dos Dados (DQAF): a) adequação do método de 

coleta de dados; b) oportunidade; c) periodicidade; d) consistência; e) 

representatividade; f) desagregação; g) métodos de estimativa. Atualmente é 

composta por diversas fundações e agências internacionais, incluindo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (HMN, 2013; LIMA et al., 2010a; WHO, 2007)  

 

 

 

                                                 
8 Disponível em: <http://www.who.int/healthmetrics/en/>.  

http://www.who.int/healthmetrics/en/
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Figura 1 - Estrutura do HMN Framework9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado do instrumento de avaliação, métricas e monitoramento para sistemas na área da 
saúde (WHO, 2007).   
 

 

3.3.2 Desempenho de Sistema de Gestão de Informação de Rotina - 

Performance of Routine Information System Management (PRISM)  

 

Criado pela MEASURE (Monitoring and Evaluation to Assess and Use 

Results) e apoiado pelo Measure Evaluation Project em parceria com John Snow 

Foundation e Instituto Nacional de Salud Publica do Mexico, é desenvolvido com 

financiamento da United States Agency for International Development (USAID) 

(LIMA et al., 2010a).  

O PRISM é uma ferramenta criada para avaliar a qualidade dos dados e o 

desempenho dos sistemas rotineiros de informação em saúde, por meio de 

mecanismos criados para atender as necessidades de informações. Avalia a 

qualidade dos dados e uso da informação em saúde, identifica os fatores técnicos, 

comportamentais e organizacional/determinantes ambientais da cultura da 

                                                 
9 Traduzido e adaptado do World Health Organization. Framework and Standards for Country Health 
Information Systems. Geneva, World Health Organization, 2007.  Disponível em: 
http://www.healthmetricsnetwork.org .  
 

 

http://www.healthmetricsnetwork.org/
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informação, além de auxiliar na elaboração de intervenções prioritárias para 

melhorar o desempenho e a qualidade de dados (LIMA et al., 2010a).  

Dentre as suas propostas está a avaliação da completitude das variáveis, da 

confiabilidade, da cobertura e também de alguns indicadores que integram as Metas 

de Desenvolvimento do Milênio. O PRISM também auxilia na verificação de 

descrições, facilidade, serviços, determinantes técnicos, fluxos de informação e 

interação entre os diferentes sistemas de informação, além de ser uma ferramenta 

de avaliação de gerenciamento, práticas e melhorias de gestão a partir da avaliação 

das informações desses sistemas. Esta ferramenta também se destina a analisar as 

práticas de gestão e ajudar no desenvolvimento de melhores recomendações para a 

saúde (LIMA et al., 2010a; PRISM10, 2013).  

 

3.3.3 Quadro de Qualidade de Dados - Data Quality Framework  

 

Elaborado pelo Canadian Institute for Health Information (CIHI) é uma 

ferramenta utilizada para a gestão de qualidade dos dados dos sistemas de 

informação em saúde canadenses. Constitui na implementação e no monitoramento 

da qualidade dos dados e na realização de estudos especiais focados em aspectos 

específicos de qualidade (CIHI11, 2013).  

Esta metodologia desenvolvida pelo CIHI envolve ações que abrangem a 

prevenção, detecção precoce e resolução dos problemas de qualidade dos dados, 

através de análise em áreas focais, como os elementos de dados utilizados para o 

cálculo dos indicadores. O modelo envolve uma visão particularizada da qualidade 

de cada SIS através do ciclo de trabalho da qualidade do dado (data quality work 

cicle) que engloba as etapas de planejamento, implementação e avaliação do 

sistema através da abordagem de sua metodologia específica por meio da análise 

de cinco dimensões de qualidade prioritárias: acurácia, oportunidade, 

comparabilidade, usabilidade e relevância (LIMA et al., 2010a).  

O CIHI também elabora guias e métodos para a melhoria e avaliação da 

qualidade dos dados, além de apoiar os estudos, conduzir pesquisas e atividades de 

desenvolvimento relacionados com métodos para melhoria da qualidade dos dados. 

                                                 
10 Disponível em: http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/monitoring-evaluation-systems/prism  

11 Disponível em: http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/EN/Home/home/cihi000001  

http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/monitoring-evaluation-systems/prism
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/EN/Home/home/cihi000001
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Além disso, o Data Quality Framework identifica os principais processos e as 

variáveis fundamentais que deverão ser criteriosamente avaliadas para garantir a 

qualidade das informações (CIHI, 2013). 

As avaliações realizadas no modelo CIHI garantem que o instrumento de 

avaliação tenha poucas dimensões, numa forma de manter a clareza das definições 

conceituais e do objetivo de cada item avaliado (LIMA et al., 2010a).  
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4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, do tipo descritiva e 

metodológica. Para Piovesan e Temporini (1995) e Gil (2008), a pesquisa 

exploratória destina-se a desenvolver ou aperfeiçoar hipóteses de pesquisa, a partir 

da aproximação e familiarização com o fenômeno a investigar, sendo também 

desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado 

fato. Esse tipo de pesquisa torna-se parte integrante da pesquisa principal, com a 

finalidade de melhor adequar o instrumento de pesquisa à realidade que se pretende 

conhecer, tendo por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta. 

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2008), objetiva descrever as 

características do fenômeno a ser estudado, estabelecendo relações entre as 

variáveis. Neste tipo de pesquisa fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, envolvendo técnicas de coleta de dados padronizadas, 

delimitando precisamente métodos e modelos que orientem a coleta e interpretação 

dos dados. Este tipo de pesquisa também se complementa com a pesquisa 

metodológica, visto que “está associada a caminhos, formas, maneiras e 

procedimentos para atingir determinado fim” (VERGARA, 2005, p. 47).  

A pesquisa foi realizada através de etapas relacionadas à elaboração de uma 

abordagem para a melhoria da qualidade de dados de sistemas de informação em 

saúde. A abordagem elaborada foi denominada QUALISIS-BR. Após definir a 

estrutura da abordagem a mesma foi aplicada em um sistema de informação em 

saúde de abrangência nacional para que os resultados desta etapa pudessem dar 

suporte à construção dos primeiros dados. 

A Figura 2 apresenta a sequência metodológica que foi feita para a 

construção final da abordagem QUALISIS-BR. As seções a seguir deste capítulo 

irão detalhar cada uma dessas etapas. 
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Figura 2 - Sequência metodológica da construção da abordagem QUALISIS-BR. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

4.1  Elaboração da estrutura da QUALISIS-BR 

 

A estrutura da abordagem QUALISIS-BR foi baseada nas diretrizes básicas 

para avaliação da qualidade de softwares proposta pela IEEE 1061 (IEEE, 1998) e 

no trabalho de Ramos et al. (2008). Nas normas da IEEE 1061 são apresentados os 

passos e a padronização de como deve ser feita a avaliação da qualidade de 

sistemas de software para uso geral, ou seja, sem um domínio específico. Já no 

trabalho de Ramos et al. (2008), é descrita uma abordagem para a avaliação e 

melhoria da qualidade de documentos de requisitos de software também para uso 

geral. Assim, a QUALISIS-BR é uma abordagem que tem como base os trabalhos 

mencionados instanciada para o domínio de sistemas de informação em saúde no 

Brasil.  

A abordagem QUALISIS-BR é dividida em dois contextos. O primeiro trata-se 

de uma avaliação de qualidade de dados de um sistema de informação em saúde. O 

artefato de saída desta fase é um documento com informações sobre os problemas, 

gerando um catálogo de problemas, que foram encontrados no sistema de 

informação em saúde após a sua avaliação. A segunda fase trata-se de uma 

aplicação de soluções aos problemas que foram identificados na primeira fase da 

abordagem. Tanto os problemas como as soluções serão armazenadas neste 

catálogo para que possam ser padronizadas e reutilizadas por outros aplicadores.  

Assim, para que fosse possível gerar os primeiros dados no catálogo de 

problemas, a primeira fase da abordagem QUALISIS- BR foi aplicada a um sistema 

de informação em saúde específico, escolhido por conveniência. Os resultados 

obtidos foram avaliados e inseridos no catálogo de problemas. Os problemas foram 

 
Elaboração da 

estrutura da 
QUALISIS-BR 

Etapa 01 

 
Aplicação da avaliação de 
qualidade de dados no SIS 

utilizando o CIHI 

Etapa 02 
Classificação de 

problemas 
relacionados à 

qualidade dos dados 
do SIS 

Etapa 03 

Elaboração do 
catálogo de 

possíveis soluções 

Etapa 04 



41 
 

analisados e um catálogo com possíveis soluções foi criado a partir da avaliação 

realizada no sistema de informação em saúde escolhido.  

 

4.2  Aplicação da avaliação do QUALISIS-BR  

 

Esta etapa foi realizada com a finalidade de avaliar a qualidade dos dados do 

sistema de informação em saúde, através da identificação dos principais indicadores 

relacionados à avaliação de qualidade.  

A avaliação de qualidade tem como propósito a classificação de indicadores e 

o levantamento de problemas relacionados à qualidade de dados dos SIS. Esta 

etapa foi realizada através da análise de dimensões de qualidade por meio da 

aplicação de um instrumento de avaliação de qualidade de dados para os sistemas 

de informação em saúde que subsidiou o levantamento de indicadores e problemas 

relacionados a esse sistema.  

Para Lima et al. (2009), a utilização de modelos para avaliação da qualidade 

das informações permite uma maior obtenção de resultados através de conceitos e 

termos padronizados utilizados na avaliação das dimensões analisadas, além de 

possibilitar uniformidade das técnicas e ferramentas utilizadas para obtenção dos 

resultados. 

O modelo de avaliação de qualidade se refere a um conjunto de indicadores 

de qualidade que são base para direcionar os procedimentos de levantamento de 

problemas relacionados aos sistemas de informação em saúde. Para este estudo, o 

modelo selecionado para avaliação das dimensões de qualidade do sistema de 

informação foi o Data Quality Framework, metodologia elaborada pelo Canadian 

Institute for Health Information (CIHI) para gestão de qualidade dos dados e 

informações de seus sistemas de informação em saúde e que foi traduzido e 

adaptado ao Brasil através do estudo de Lima (2010b) que utilizou a versão 2005 da 

ferramenta canadense de avaliação da qualidade das informações.  

Este modelo canadense foi aperfeiçoado em constantes e regulares revisões, 

garantindo a este instrumento de avaliação uma maior confiabilidade e clareza das 

definições conceituais e do objetivo de cada dimensão analisada, já sendo uma 

ferramenta consolidada internacionalmente e objeto de publicação em diversos 

países. Assim, a opção em usar o modelo adaptado ao Brasil decorre dos assuntos 

abordados pelo instrumento de avaliação canadense e à diferença de contexto entre 
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os países, visto que o modelo adaptado teve como propósito se adequar a realidade 

brasileira e aborda questões e fatores determinantes de qualidade importantes para 

a gestão da qualidade das informações do Brasil (LIMA, 2010b).   

A aplicação da avaliação da qualidade de dados foi realizada no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan) que teve sua base de dados avaliada 

em nível estadual, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) pela 

coordenação do próprio sistema nesta esfera de governo. O instrumento de 

avaliação escolhido foi submetido à coordenação deste sistema de informação na 

esfera estadual. Para viabilizar o seu preenchimento foi utilizada a ferramenta 

Google Formulário®, que permitiu disponibilizar o formulário de coleta de dados na 

internet, atualizando automaticamente um banco de dados com as respostas.  

 

4.3  Classificação de problemas relacionados à qualidade dos dados dos 

SIS  

 

A aplicação do modelo de avaliação da qualidade de dados foi desenvolvida 

na forma de identificação de indicadores presentes em características/atributos12 

medidas segundo critérios dados pelo modelo de avaliação de qualidade utilizado.  

Essa análise foi realizada através de cinco dimensões de qualidade contidas 

no modelo de avaliação: acurácia, atualidade, comparabilidade, usabilidade e 

relevância. Para cada dimensão foram identificados os atributos contidos na análise 

da dimensão.  

 Acurácia: é a dimensão de qualidade com critérios analisados em sete 

atributos de qualidade: “cobertura”, “coleta e entrada de dados”, “não resposta 

da unidade”, “não resposta da variável”, “erro de medição”, “identificação do 

erro e correção”, “processamento e estimativas”.  

 Atualidade/Oportunidade: apresenta critérios analisados em dois atributos: 

“dados atualizados no momento da liberação” e “documentação atualizada”. 

 Comparabilidade: apresenta critérios analisados em cinco atributos: 

“dicionário de dados padrão”, “padronização”, “relacionamento entre 

registros”, “equivalência”, “comparabilidade histórica”.  

                                                 
12 Neste trabalho, em substituição ao termo “característica” está sendo utilizado o termo “atributo” por 
ser o mesmo termo utilizado nas abordagens de base da QUALISIS-BR. Entretanto, em alguns 
modelos de qualidade pode conter o termo “características” com o mesmo significado.  
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 Usabilidade: apresenta critérios analisados em três atributos: “acessibilidade”, 

“documentação”, “interpretabilidade”. 

 Relevância: apresenta critérios analisados em dois atributos: “adaptabilidade” 

e “valor”. 

 

Na dimensão Acurácia o critério de avaliação do atributo de qualidade 

“processamento e estimativas” que tratava do viés de amostragem e variação de 

estimativas não foi utilizado para este estudo por ser uma informação bastante difícil 

de ser coletada pela dificuldade de medição, não sendo incluída na avaliação nesta 

primeira versão, conforme orientação do estudo de Lima (2010b). Ainda na 

dimensão Acurácia o atributo de qualidade “erro de medida” e na dimensão 

Comparabilidade o atributo “equivalência” também foram excluídos da avaliação por 

não possuírem dados suficientes para serem avaliados.  

Cada atributo, medido segundo os critérios analisados, tiveram abordagens 

específicas que ajudaram a identificar a presença de possíveis problemas de 

qualidade (APÊNDICE B). Estas abordagens foram demonstradas através de 52 

questões/perguntas, que tiveram como critério de resposta “sim”, “não”, 

“desconhecido” ou “não aplicável” (LIMA, 2010b). A opção “não aplicável” refere-se 

aos casos em que o critério analisado não se relacionava com o sistema avaliado.  

A partir do levantamento desses problemas de qualidade relacionados ao 

sistema de informação, foi elaborado um “Catálogo de Problemas” que compôs os 

principais problemas encontrados no SIS e contribuiu para o avaliador/aplicador da 

abordagem QUALISIS-BR na caracterização dos mesmos. Este catálogo foi a base 

para a estruturação do modelo de soluções e contém indicações de possíveis 

soluções para cada problema encontrado após a avaliação de qualidade de dados 

do sistema de informação. Ao final desta etapa foi elaborado um painel com a 

“Relação dos Problemas” que foram caracterizados pelo catálogo de problemas e 

apontados pela aplicação do modelo de qualidade.  

 

4.4  Elaboração do catálogo de possíveis soluções 

 

Esta etapa consistiu na elaboração de um catálogo de possíveis soluções de 

problemas que possa ser aplicado às dimensões de qualidade de dados analisadas 

em sistemas de informação em saúde, sendo elaborado na forma de possíveis 
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soluções de problemas através do levantamento dos indicadores com categorias de 

respostas para essas questões. Estas soluções têm a intenção de ser utilizadas para 

uso geral, ou seja, não devem ser específicas de um determinado sistema. 

Nesta etapa da pesquisa foram analisados os artefatos de entrada “Relação 

dos Problemas” e as possíveis soluções que estão relacionadas aos problemas 

encontrados. As soluções foram construídas baseadas no conhecimento do domínio 

do sistema de informação e na leitura de documentações adicionais do sistema 

como manuais de utilização.   

 

4.5  Validação da Aplicabilidade dos Catálogos de Problemas/ Soluções 

 

Para esta etapa foi realizada uma validação utilizando como atributo de 

qualidade a “aplicabilidade” dos catálogos de problemas e soluções. Esta avaliação 

foi guiada de acordo com os trabalhos de Flyvbjerg (2006) e Kitchenham, Pickard e 

Pfleeger (1995), por meio de entrevistas individuais, que tiveram o objetivo de avaliar 

a adequação das dimensões e dos critérios empregados na metodologia.  

Para responder a questão de avaliação foram formuladas questões fechadas 

que emitiram uma pontuação dentro de uma escala. A média das respostas foi 

calculada e a escala foi utilizada para dar a resposta aproximada. Uma questão 

aberta também foi aplicada para que os participantes expressassem as suas 

percepções sobre a aplicabilidade das soluções aos problemas. O planejamento 

desta avaliação seguiu os seguintes passos:  

 

1 - Divisão dos grupos:  

Os participantes foram selecionados com base nos critérios descritos abaixo. 

Para cada participante foi esclarecido o processo de avaliação e a importância da 

ética e da confidencialidade de suas respostas para esta pesquisa.  

Grupo 1: Três utilizadores de sistemas de informação em saúde. Critério de 

inclusão: já ter trabalhado com pelo menos um SIS por seis meses ou mais. 

Nacionalidade: Brasileira. Identificados por R01, R02 e R03 no gráfico 

correspondente. 

Grupo 2: Cinco especialistas em qualidade de software. Critério de inclusão: 

desenvolveram trabalhos na área em nível de mestrado e/ou doutorado. 
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Nacionalidade: três brasileiros, um canadense e uma francesa. Identificados por 

R01, R02, R03, R04 e R05 no gráfico correspondente.  

 

2 - Nivelamento do conhecimento:  

Todos os participantes tiveram que assistir (online) uma apresentação em 

power point sobre o tema de qualidade e especificamente sobre os problemas de 

qualidade em SIS. Também foi apresentado o modelo de avaliação de qualidade do 

CIHI. O tempo deste treinamento foi de 15 minutos. Após esse treinamento cada 

participante teve 10 minutos de perguntas e respostas. O nivelamento foi feito para 

cada participante em momentos separados. 

 

3 - Aplicação dos formulários: 

Os formulários foram disponibilizados online e os participantes obtiveram o 

link somente após a conclusão dos passos 1 e 2. As perguntas foram específicas 

sobre os problemas e as soluções apresentadas com foco em sua aplicabilidade. As 

respostas compreendiam uma escala de cinco opções, instanciadas para cada 

questão, conforme proposto por Likert (1974) e foram elaboradas cinco questões 

baseadas no trabalho de Brooke (1996). As questões foram positivistas, ou seja, 

quanto maior o número marcado na escala, melhor a aferição sobre a sua 

aplicabilidade. Um glossário com os significados dos termos também foi 

apresentado, inclusive com os sinônimos e exemplos do termo Aplicabilidade. 

Também foi aplicada uma questão aberta aos especialistas acerca da 

seguinte pergunta: “Qual a sua percepção sobre a aplicabilidade das soluções?”.  

 

4.6  Considerações éticas  

 

Foram obedecidos os princípios éticos respeitando a Resolução nº. 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) para a 

aplicação do formulário foi assinado antes da aplicação do mesmo, garantindo o 

direito a qualquer esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa; o direito de 

recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase de sua execução 
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sem qualquer penalização; a confidencialidade; o sigilo e o anonimato, assegurando 

sua privacidade. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisa – CEDEP/UNIVASF sob nº 0001/181113, tendo sido aprovado e garantido 

pelo pesquisador, o total sigilo e anonimato dos dados coletados e trabalhados.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1  QUALISIS-BR: UMA ABORDAGEM PARA MELHORIA DE QUALIDADE 

DE DADOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL  

 
A abordagem proposta neste trabalho chamada QUALISIS-BR vem com o 

principal objetivo de guiar um aplicador a obter informações sobre a qualidade de um 

sistema de informação em saúde no Brasil e, ainda, através de catálogos, que 

sempre serão retroalimentados a cada nova avaliação, auxiliar o aplicador a utilizar 

as soluções presentes nos mesmos.  

Este capítulo descreve as etapas da abordagem de melhoria de qualidade de 

dados do sistema de informação em saúde objeto desse estudo. Na última seção 

deste capítulo é apresentada a aplicação da primeira etapa do QUALISIS-BR em um 

sistema de informação. 

 
 

5.1.1 A Estrutura do QUALISIS-BR 

 

A Figura 3 descreve, utilizando a Notação e Modelagem de Processos de 

Negócios (Business Process Model and Notation - BPMN13, 2013), dois contextos 

(Avaliação e Melhoria), as quatro etapas da QUALISIS-BR (identificadas como A.1, 

A.2, M.1 e M.2) com seus artefatos de entrada e saída (indicados por setas com 

linhas pontilhadas e numerados de 1 a 8). 

Podemos observar na Figura 3 que dentro desta etapa contém um pequeno 

quadrado com o símbolo “+”, significando que nela existem subetapas, como são os 

casos das etapas A.2 e M.1, que serão detalhadas mais à frente. A abordagem e 

seus componentes estão descritos a seguir.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Disponível em: <http://www.bpmn.org/>.  

http://www.bpmn.org/
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Figura 3 - Abordagem para a melhoria da qualidade de dados de sistemas de informação 

em saúde. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A abordagem QUALISIS-BR com base na IEEE 1061 (IEEE, 1998) deve 

conter alguns atores definidos antes do ato de sua aplicação, com os seguintes 

papéis: 

1. Gerência: é o papel do responsável pelo setor/unidade que se deseja aferir a 

qualidade de dados de um SIS e implantar as possíveis soluções de maneira 

organizada. Este papel deve informar qual o SIS será avaliado e qual será o 

modelo de avaliação de qualidade que será utilizado. Este também será 

responsável pela escolha do Aplicador e do Avaliador. 

2. Aplicador: é o papel do responsável por aplicar a abordagem QUALISIS-BR. 

Este deverá ser responsável por conduzir as etapas da abordagem e criar 

mecanismos para que seja viável a sua aplicação. Deverá também armazenar 

novos problemas encontrados nos catálogos de problemas e ainda 

documentar novas soluções nos catálogos de soluções.  
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3. Avaliador: é o papel do responsável pela avaliação de qualidade de dados do 

SIS. Geralmente é alguém bastante conhecedor do domínio do sistema que 

está sendo avaliado. Este avaliador deve ser indicado pela Gerência. 

 

É importante notar que uma pessoa poderá assumir tanto os papéis de 

Gerente quanto de Aplicador ou mais de uma pessoa assuma o mesmo papel, como 

uma equipe de avaliação de qualidade. Entretanto, não é aconselhável que uma 

mesma pessoa assuma os três papéis, ou seja, o papel do avaliador deverá ser 

alguém diferente das outras duas funções ou então deverá ser utilizado algum outro 

meio para auxiliar a captação de informações qualitativas, tais como a utilização de 

uma entrevista. Essa recomendação, segundo a norma IEEE 1061 (IEEE, 1998), 

ajudará na confiabilidade da avaliação e evitarão possíveis vieses.   

 

5.1.2 A Etapa de Planejamento da Avaliação 

 

Esta etapa pertence à dimensão de avaliação da abordagem e possui dois 

elementos como artefatos de entrada: o “Sistema de Informação em Saúde” 

(numerado como 1 na Figura 3) e o “Modelo de Avaliação de Qualidade” (número 2 

na Figura 3). Os seguintes passos deverão ser executados para que esta etapa seja 

concluída: 

Selecionar o Sistema de Informação em Saúde: Este passo deverá ser 

realizado pelo responsável que selecionará o SIS que se deseja avaliar. Será 

importante que todos os envolvidos na avaliação tenham o conhecimento do SIS 

para que possam ajudar na definição dos principais pontos do planejamento da 

avaliação (IEEE, 1998). 

Selecionar o Modelo de Avaliação de Qualidade: Este passo deve ser feito 

pelo gerente, pois ele deverá saber quais aspectos se deseja avaliar no SIS 

selecionado. É importante notar que existem poucos modelos de avaliação de 

qualidade, e a definição do objetivo focando o que deverá ser avaliado é importante 

para se decidir qual o modelo utilizar. 

Selecionar etapas e definições da avaliação: Neste passo deve ser 

descrito a periodicidade de realização da avaliação, as tecnologias que serão 

utilizadas, equipe de pessoas responsáveis e disponíveis para a realização da 

avaliação e definir os prazos para execução da mesma.  
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No final desta etapa o Aplicador deverá dispor de um Plano de Avaliação 

(numerado como 3 na Figura 3) com o modelo de avaliação de qualidade e o nome 

do sistema de informação. Outras informações como um cronograma, nome dos 

envolvidos na avaliação e a definição de quem e quando assumirão os papéis na 

avaliação podem constar neste plano. 

 

5.1.3 Etapa de Verificação de Atributos e Identificação de Problemas 

 

Esta etapa pertence à dimensão de avaliação e possui a característica de 

identificar os problemas relacionados ao SIS que se pretende avaliar, conforme 

demonstrado pela Figura 4.  

 

Figura 4 - Subetapa da verificação de atributos e identificação de problemas 

 

            Fonte: elaborado pela autora 

 

Efetuar a Avaliação de Qualidade: Esta etapa deverá ser preparada pelo 

papel do Aplicador e a Avaliação realizada pelo papel do Avaliador. O modelo de 

avaliação de qualidade deverá ser aplicado ao sistema que foi selecionado e deverá 

ser realizada de acordo com o modelo de avaliação de qualidade escolhido. A 

avaliação deverá verificar se o sistema atende aos critérios especificados no modelo 

de avaliação utilizado. 

Contextualizar os Problemas: O Aplicador deverá selecionar os problemas 

apontados na avaliação de acordo com as características medidas segundo critérios 
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dados pelo modelo de avaliação de qualidade utilizado (número 3.1 da Figura 4) e 

com a ajuda da descrição dos problemas contidos no Catálogo de Problemas 

(número 4 da Figura 4) deverá contextualizá-los. Ao final desta etapa, o aplicador 

terá a relação de problemas encontrados após a avaliação do sistema de informação 

(número 5 da Figura 4). 

Poderão ocorrer situações em que após a aplicação do modelo de avaliação 

de qualidade de dados não sejam encontrados problemas com o sistema, assim a 

avaliação termina neste ponto.  

A Figura 5 demonstra as subetapas de Contextualizar os Problemas (etapa 

A.2.2. da Figura 4). Caso o problema encontrado já esteja descrito no Catálogo de 

Problemas, o mesmo deverá ser contextualizado, ou seja, deverá ser descrito como 

sendo realmente um problema encontrado no SIS avaliado.  

 

Figura 5 – Subetapas de Contextualização de problemas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Cadastrar Problema: conforme descrito na figura acima, o Aplicador somente 

acionará está etapa se o problema encontrado no contexto da avaliação do sistema 

de informação ainda não fizer parte do Catálogo de Problemas. Assim, o problema 

deverá ser descrito e armazenado para que possa ser reutilizado (etapa A.2.2.2 da 

Figura 5).  

No Quadro 02 é apresentado um modelo de como os problemas são 

caracterizados e descritos. Para adicionar o nome das possíveis soluções o 

Aplicador deverá consultar e selecionar no Catálogo de Possíveis Soluções aquela 
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que melhor resolverá o problema. Entretanto, poderá haver casos em que ainda não 

existam soluções para o dado problema, devendo o Aplicador buscar juntamente 

com a Gerência a possível solução para ele.   

A descrição das soluções também deve ser armazenada em outro Catálogo, 

como será apresentado nas etapas seguintes da abordagem. É importante ressaltar 

que as possíveis soluções para cada problema devem aumentar e enriquecer este 

Catálogo quando compartilhada pelos utilizadores da abordagem de avaliação de 

melhoria da qualidade de dados. 

 

Quadro 2 - Modelo do Catálogo de Problemas  

DIMENSÃO ATRIBUTO DESCRIÇÃO 

<Inserir aqui a dimensão 
de qualidade a qual 
pertence o problema> 

 

<Inserir aqui o atributo de 
qualidade a qual pertence 
o Problema> 

<Descrever como se 
apresenta a 
ocorrência do 
problema> 

          Fonte: elaborado pela autora 

 

Gerar Relação de Problemas: No final desta etapa o Aplicador terá como 

saída a “Relação dos Problemas” (numerado com 5 na Figura 5) que foram 

caracterizados com a ajuda do catálogo de problemas e apontados pela aplicação 

do modelo de avaliação de qualidade descrito na etapa anterior. 

 

5.1.4 Etapa de Análise das Soluções  

 

Nesta etapa utiliza-se o artefato de entrada “Relação dos Problemas” 

(numerado como 5 na Figura 3) e o artefato “Catálogo de Soluções” (numerado com 

6 na Figura 3) que contém as soluções que estão relacionadas aos problemas 

encontrados.  

A Figura 6 detalha as subetapas da análise das soluções (M.1 - análise das 

soluções da Figura 3).  
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Figura 6 - Subetapas da análise de soluções 

 

          Fonte: elaborado pela autora 

 

Especificar as Soluções: As soluções são genéricas e devem ser 

instanciadas para o problema do sistema de informação local. O Aplicador e sua 

equipe deverão somente instanciar, ou seja, especificar esta solução para o seu 

problema (etapa M.1.1 da Figura 6) e criar um documento com a solução detalhada 

para poder prosseguir para a próxima etapa. Este documento será o artefato 

“Soluções Selecionadas” apresentado na Figura 6, número 7. 

Caso a etapa anterior (Contextualizar os Problemas) não tenha ainda 

apontado uma possível solução para o problema, ou ela não esteja contida no 

“Catálogo de Soluções” (artefato número 6 da Figura 6) o Aplicador juntamente com 

uma equipe, ou mesmo através da assistência técnica do sistema de informação, 

deverá elaborar uma solução e adicioná-la ao Catálogo de Soluções criando uma 

nova versão deste.  

Cadastrar Soluções: Esta etapa somente será acessada caso as soluções 

descritas no catálogo não sirvam para solucionar o problema encontrado no sistema 

de informação. Para que seja implementada, é necessário que todas as novas 

soluções sejam armazenadas em um local que possibilite a sua recuperação 

posteriormente, tendo o comportamento de um banco de dados. A intenção desta 

etapa é fazer com que soluções utilizadas na mesma equipe ou em equipes 

diferentes sejam utilizadas por qualquer um que necessite. Este procedimento 

ajudará profissionais menos experientes a solucionar os problemas através da 

reutilização de soluções já armazenadas no catálogo (etapa M.1.2 da Figura 6). Esta 
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etapa também servirá como base para a divulgação destas soluções, uma vez que é 

uma das ações mais importantes, principalmente para que outros utilizadores da 

abordagem possam ter acesso e utilizar as soluções encontradas para que possam 

ser aplicadas aos SIS no intuito de melhorar a qualidade de dados. 

No Quadro 03 é apresentada a estrutura de uma solução no catálogo de 

soluções. Cabe ressaltar que estas soluções são genéricas e servirão como guia 

para que o aplicador e sua equipe consigam resolver os problemas encontrados no 

sistema de informação. Neste quadro pode ser observado um modelo de como deve 

ser inserido uma nova solução. Assim, a equipe de avaliação deverá preencher a 

solução para gerar uma nova solução no catálogo e deixá-lo atualizado. 

 

Quadro 3: Modelo do Catálogo de Soluções 

NOME DA MELHOR 
PRÁTICA 

DESCRIÇÃO 

<Inserir aqui o nome da 
solução > 

Solução n: <Descrever aqui a solução indicando 
primeiramente quem deverá ser o usuário da ação. 
Descrever a solução sendo impessoal e independente do 
SIS.>  

 
     Fonte: elaborado pela autora 

 

5.1.5 Etapa de Aplicações de Melhorias 

 

Nesta etapa a solução é aplicada e espera-se que o sistema de informação 

em saúde elimine ou minimize o problema encontrado (etapa M.2 da Figura 3). A 

eficiência nesta etapa dependerá diretamente da equipe de aplicação do modelo de 

avaliação de qualidade e do envolvimento dos níveis mais altos na hierarquia 

administrativa do setor saúde ao qual o sistema de informação esteja vinculado. 

Caso seja necessário, a equipe de avaliação de qualidade poderá reaplicá-la e 

verificar se o problema solucionado ainda está presente no sistema de informação.  
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6. APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA QUALISIS-BR NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  

 

Neste capítulo é descrito a aplicação do estágio de avaliação da QUALISIS-

BR no Sinan. Para a realização desta etapa, a pesquisadora assumiu os papéis de 

“Gerência” e “Aplicador” e para o papel de “Avaliador” contou com a colaboração da 

coordenadora do referido sistema na esfera estadual através da realização de uma 

entrevista. A seguir são apresentados os passos e as etapas da dimensão de 

avaliação da QUALISIS-BR instanciados para esse estudo. 

Na aplicação da fase de avaliação da QUALISIS-BR é feita uma descrição 

baseada na literatura de cada atributo de qualidade avaliado. Esta descrição tem a 

intenção de auxiliar no embasamento das análises dos problemas e soluções 

encontradas na aplicação. 

 

6.1  Aplicação da etapa de Avaliação da Qualidade de Dados 

 

6.1.1 Selecionar o Sistema de Informação em Saúde:  

 

Para este estudo, o sistema de informação em saúde selecionado foi o Sinan. 

Este sistema foi escolhido por ser um dos principais sistemas de informação em 

saúde e por conter uma base de dados muito rica de informações. Não existe na 

literatura muitos estudos relacionados à área, e os que existem possuem quadro 

teórico diferente do proposto, mas com um nível de detalhamento satisfatório, o que 

enriqueceu, auxiliou e estimulou o desenvolvimento desta pesquisa.  

 

6.1.2 Selecionar o Modelo de Avaliação de Qualidade:  

 

Para este estudo, o modelo selecionado para avaliação das dimensões de 

qualidade do sistema de informação foi o Data Quality Framework, metodologia 

elaborada pelo Canadian Institute for Health Information. Este instrumento de 

avaliação foi submetido à coordenação do Sinan na esfera estadual com o objetivo 

de avaliar este sistema para que se pudesse ter a relação de problemas 

encontrados. 
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6.2  Aplicação da etapa de Verificação de Atributos e Identificação de 

Problemas - Efetuar a Avaliação 

 

Seguindo as dimensões da metodologia elaborada pelo CIHI, a seguir são 

apresentadas as implicações qualitativas decorrentes da aplicação deste 

instrumento de avaliação no Sinan a partir dos atributos de qualidade avaliados.  

A discussão acerca dos problemas identificados buscou seguir a organização 

do modelo de avaliação de qualidade formado por suas dimensões e atributos de 

qualidade. Cada atributo de qualidade foi avaliado a partir de critérios que definiam 

se este havia sido alcançado ou não. Esse tipo de abordagem específica ajudou a 

identificar a presença de possíveis problemas de qualidade baseado naquelas 

respostas em que não havia o cumprimento do critério, ou seja, os problemas foram 

apontados quando a avaliação demonstrava uma resposta negativa em relação ao 

cumprimento do critério. 

 

6.2.1 Dimensão Acurácia  

 

A primeira dimensão de qualidade avaliada no sistema de informação foi a 

dimensão Acurácia. A Figura 7 ilustra esta dimensão e seus sete atributos de 

qualidade que foram avaliados no Sinan. 

 

Figura 7 - Dimensão Acurácia e seus sete atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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Atributo Cobertura 

A cobertura é um importante atributo de qualidade de uma base de dados, 

principalmente quando diz respeito ao apoio à gestão, e se relaciona à medida que o 

sistema registra as informações incluídas ao seu universo de análise (MORAIS; 

RUIZ; COSTA, 2012; PINHEIRO et al., 2012).  

De acordo com o modelo CIHI o atributo de qualidade Cobertura é dividido em 

quatro critérios, conforme apresentado no Quadro 4. Este quadro demonstra como 

os critérios devem ser alcançados e a resposta obtida a partir da entrevista 

realizada. 

 
Quadro 4 - Característica e critérios de “Cobertura” analisados através do 

instrumento Canadian Institute for Health Information  
 

Atributo Critérios Cumprimento do critério Respostas 

Cobertura 

1.    A população de referência 
é citada explicitamente em 
todos os instrumentos de 
disseminação do SIS em sua 
esfera de governo / sob sua 
gestão. 

O critério é alcançado se a 
população de referência está 
indicada nos principais 
documentos de disseminação no 
último ano. 

SIM 

2.    As fontes de sub ou sobre-
cobertura são identificadas 
regularmente 

O critério é alcançado se as fontes 
de sub ou sobre-cobertura são 
identificadas interna e 
externamente. 

SIM 

3.    A relação de indivíduos da 
população de referência foi 
validada por comparação com 
fontes externas e 
independentes 

O critério é alcançado se foi 
realizada, no último ano, uma 
comparação da relação de 
indivíduos da população de 
referência com fontes 
independentes. 

NÃO 

4.    O percentual de sobre e 
sub-cobertura se enquadra em 
uma das categorias pré-
definidas 

 Definir as categorias que devem 
servir de parâmetro e indicar a 
situação atual. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b).  

 

A avaliação demonstrou que a população de referência é indicada nos 

principais documentos de disseminação do sistema (critério 1 apresentado no 

Quadro 4) e as fontes sub ou sobre-cobertura são identificadas interna e 

externamente de forma regular (critério 2 apresentado no Quadro 4). Em relação à 

comparação com fontes externas e independentes este critério apresentou resposta 

não favorável (critério 3 apresentado no Quadro 4), demonstrando que não houve, 

no último ano, comparação da relação de indivíduos da população de referência com 
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fontes independentes. Já em relação ao percentual de sobre e sub-cobertura do 

sistema, o mesmo se enquadra dentro das categorias pré-definidas de cobertura.  

O Sinan tem seus dados baseados na notificação e investigação de doenças 

que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Assim, sua 

cobertura é medida através do registro de informações e dados coletados e incluídos 

através da ficha individual de notificação e da ficha individual de investigação. Em 

relação a sua cobertura, apesar de todos os avanços empenhados e a 

particularidade do mesmo em agregar vários subsistemas, este ainda apresenta 

significativas desigualdades existentes entre os vários agravos compreendidos, com 

alguns tendo razoáveis coberturas, em detrimento de outras doenças e agravos com 

cobertura muito ruim. 

Segundo Waldman (1998), a subnotificação ainda é um dos problemas 

presentes no Sinan, reforçando a necessidade do mesmo ser alvo de avaliações 

periódicas nos serviços, de modo a quantificar e qualificar a proporção e o tipo de 

perdas de informação que possam estar presentes. O autor cita que entre os fatores 

relacionados com a subnotificação estão: a falta de conhecimento, por parte dos 

profissionais de saúde, da importância e dos procedimentos necessários para a 

notificação; a falta de adesão à notificação e a falta de percepção dos profissionais a 

respeito da relevância pública das doenças submetidas à vigilância. 

Este autor ainda cita que a subnotificação pode estar relacionada a uma 

maior proporção de notificações de casos mais graves e os hospitalizados do que 

aqueles com características de menor gravidade; e uma maior incidência de 

notificações de doenças que estão sendo veiculadas pelos meios de comunicação, 

em que, além da subnotificação todos esses fatores também contribuem para a 

baixa qualidade dos registros das investigações dos casos notificados (WALDMAN, 

1998; BRASIL, 2009b).  

Alguns agravos como meningite e sarampo evoluíram bastante em seus 

registros de doenças agudas, e a leishmaniose e a aids tiveram uma melhoria 

progressiva na cobertura e maior qualidade da informação. No entanto, agravos 

relativos à sífilis congênita e em gestantes e os relativos à gestante portadora de 

HIV ainda persistem subnotificados. Outro destaque pode ser dado principalmente a 

problemas na notificação em relação à tuberculose e hanseníase, cujos casos 

necessitam de uma vigilância mais complexa e atualização de informações relativas 

ao acompanhamento dos casos (BRASIL, 2009b). 
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Os problemas relacionados à cobertura desse sistema também podem ser 

baseados nas diferenças significativas que ocorrem entre as regiões do país. 

Estados das regiões Norte e Nordeste tendem a ter piores índices de cobertura do 

sistema, os dados referentes às capitais também tendem a ser melhores do que os 

de outras cidades do estado, e até mesmo podem ocorrer desigualdades espaciais e 

temporais para uma mesma doença. Esses fatores podem ser atribuídos a gama de 

processos envolvidos na descentralização do sistema de informação para as 

unidades, o que demanda quase sempre suporte técnico, equipamentos adequados 

e profissionais qualificados. Além disso, outro motivo relacionado às subnotificações 

decorre do fato da notificação ter sua origem na assistência, o que de certo modo 

reflete a realidade de cobertura da atenção à saúde no país, a falta e a grande 

rotatividade de profissionais; e a precariedade de cobertura do setor privado, que 

não institui a cultura da notificação dos agravos (BRASIL, 2009b).  

Alguns estudos também demonstraram a baixa cobertura de alguns sistemas 

de informação, questionando a confiabilidade dos dados mantidos por esses 

sistemas (ALMEIDA et al., 2006a; ALMEIDA et al., 2006b; ALMEIDA; ALENCAR; 

SHOEPS, 2009; BARBUSCIA; RODRIGUES JÚNIOR, 2011; DAMÉ et al., 2011;). 

Em estudo de Pinheiro et al. (2012) acerca da Comunicação de Informação 

Hospitalar e Ambulatorial (CIHA) que é um instrumento obrigatório de informação 

dos eventos de internação realizados sem o financiamento do SUS, o autor buscou 

analisar a cobertura da CIHA entre as Unidades da Federação (UF) do Brasil, 

tomando como fonte de comparação os dados do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC). Nesse estudo, foi demonstrada a baixa cobertura da 

CIHA, ressaltando que a melhoria da qualidade dos dados do sistema de informação 

em saúde do país, do qual a CIHA faz parte, é fundamental para uma melhor gestão 

do sistema e da situação de saúde da população brasileira.  

 

Atributo Coleta e entrada de dados 

 

Neste atributo de qualidade, a coleta e entrada de dados do sistema foram 

avaliadas através da existência de medidas para minimizar as perdas na coleta e de 

suporte aos fornecedores de dados.  
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Quadro 5 - Atributo e critérios de “Coleta e entrada de dados” analisados através do 
instrumento Canadian Institute for Health Information  

 

Atributo Critérios Cumprimento do critério  Respostas 

Coleta e 
entrada de 

dados 

5.    Existem práticas 
que minimizam o 
esforço do 
preenchimento do 
formulário de coleta  

O critério é alcançado se são realizadas 
práticas para minimizar o esforço de 
preenchimento do formulário de coleta de 
dados. 

SIM 

6.    Existem práticas de 
sensibilização que 
incentivam a 
cooperação 

Este critério é alcançado se existe pelo 
menos uma prática que incentiva a 
cooperação. 

SIM 

7.    Existem práticas 
que dão suporte técnico 
aos fornecedores de 
dados  

Este critério é preenchido quando há pelo 
menos dois métodos pelos quais o apoio é 
dado aos fornecedores de dados. 

SIM 

8.    São utilizados 
formulários e 
procedimentos padrão 
para a coleta de dados 

O critério é alcançado quando os 
procedimentos e os formulários de coleta 
são padronizados. 

SIM 

9.    O percentual de 
variáveis essenciais 
para as quais são 
realizadas medidas de 
controle de qualidade 
na entrada de dados se 
enquadra em uma das 
categorias pré-
definidas. 

 Definir as categorias que devem servir de 
parâmetro e indicar a situação atual.  

SIM 

Fonte: Lima (2010b) 

 
Em todos os cinco critérios avaliados o sistema apresentou satisfatoriedade, 

demonstrando que são realizadas práticas para minimizar o esforço de 

preenchimento de formulários de coleta de dados através de procedimentos e 

formulários padronizados, assim como é dado apoio aos fornecedores (critérios 5 a 

8 apresentados no Quadro 5). Além disso, o percentual de variáveis essenciais para 

as quais são realizadas medidas de controle de qualidade na entrada de dados se 

enquadra nas categorias pré-definidas pelo sistema (critério 9 apresentado no 

Quadro 5). 

Um avanço importante relacionado ao Sinan foi a padronização nacional dos 

instrumentos de notificação e investigação. O fato da ficha de investigação possuir a 

especificidade de conter a mesma informação para todas as doenças (nome do 

indivíduo, nome da mãe, idade, sexo, escolaridade), é um fator que contribui de 

forma positiva para este sistema, principalmente pela dificuldade de se ter um 

registro único por paciente, o que tem sido relatado como um problema para a 

integração entre os diversos bancos de dados existentes (BRASIL, 2009b).  
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Alguns estudos demonstram que a utilização dos sistemas de informação na 

maioria das vezes limitava-se à coleta e envio de dados dos municípios aos estados 

e União, tornando-se uma prática mecanicista de repasse de informações, sendo 

pouco utilizado como instrumento de apoio à gestão em suas decisões, 

planejamento e análise de indicadores em saúde (MORAIS; RUIZ; COSTA, 2012; 

SILVA et al., 2010a; SILVEIRA et al., 2010; VIDOR et al., 2011).  

Para Mascarenhas e Gomes (2011), torna-se necessário a produção de 

informações fidedignas para a alimentação de sistemas de informações mais 

confiáveis para que as decisões a serem tomadas possam ser subsidiadas por 

dados que refletem a realidade do evento registrado. 

 

 Atributo Não resposta de unidade 

 

Quanto a esse atributo, a avaliação foi realizada através do monitoramento da 

magnitude de não-respostas das unidades. Este termo refere-se ao monitoramento 

de envio de registros através das unidades de saúde, município ou estado.  

 

Quadro 6 - Atributo e critérios de “não resposta de unidade” analisados através do 
instrumento Canadian Institute for Health Information  

 

Atributo Critérios Cumprimento do critério Respostas 

Não resposta 
de unidade  

10. A magnitude de “não 
resposta de unidade” é 
mencionada na documentação 
referente à qualidade dos dados 

O critério é alcançado se toda a 
documentação referente à 
qualidade dos dados menciona a 
“não resposta de unidade” 

SIM 

11. A quantidade de registros 
recebidos é monitorada a fim de 
detectar valores incomuns 

O critério é alcançado se forem 
realizadas avaliações de séries 
temporais para monitorar o envio 
de registros 

SIM 

12. A magnitude da “não-
resposta de unidade” se 
enquadra em uma das 
categorias pré-determinadas. 

O critério é alcançado se a 
informação sobre “não resposta da 
unidade” está relatada na 
documentação de qualidade no 
nível de detalhamento necessário à 
maior parte das análises. 

NÃO 

Fonte: Lima (2010b) 

 
Dos três critérios avaliados foi demonstrado que em relação ao 

monitoramento da magnitude de não-resposta de unidade foi demonstrado que a 

documentação referente à qualidade dos dados menciona a “não resposta de 

unidade” (critério 10 apresentado no Quadro 6) e o monitoramento de envio de 
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registros é realizado através de avaliações de séries temporais (critério 11 

apresentado no Quadro 6). No entanto, a informação sobre “não resposta da 

unidade” não está relatada na documentação de qualidade no nível de detalhamento 

necessário à maior parte das análises (critério 12 apresentado no Quadro 6).  

Em relação ao monitoramento de envio de registros do Sinan, a Secretaria 

Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do estado de 

Pernambuco (http://portal.saude.pe.gov.br/) instituiu em 2012 o processo de 

monitoramento de indicadores relacionados ao Desempenho da Gestão da 

Vigilância em Saúde. Dentre esses indicadores está o monitoramento do envio 

irregular14 do Sinan que tem como objetivo monitorar o envio do banco de dados 

deste sistema pelos municípios, para evitar o bloqueio de repasse dos recursos 

financeiros. Este monitoramento é realizado tanto pelo MS quanto pela SES. A SES 

realiza o acompanhamento mensal e envia a planilha com a situação da 

regularidade aos municípios (PERNAMBUCO, 2014).  

 

Atributo Não resposta de variável 

 

Nesta avaliação o atributo de “não resposta de variável” corresponde ao 

conceito de completude para os sistemas de informação, tendo em vista que o 

modelo utilizado emprega o termo desta forma.  

Este conceito compreende o grau de preenchimento do campo analisado ou 

da informação de cada variável, mensurado pela proporção de campos preenchidos 

com categoria distinta daquelas indicadoras de ausência do dado. Categorias 

consideradas incompletas apresentam campos como “ignorado”, numeral zero, 

ausência de preenchimento ou termo que indica ausência do dado (FELIX et al., 

2012; CEPAL, 2003). 

Quanto a essa característica, a avaliação foi realizada através do 

monitoramento da magnitude de não-respostas das variáveis.  

 
 
 
 

                                                 
14 O monitoramento é realizado através da irregularidade de envio tendo em vista que os recursos 
são bloqueados pelo Ministério da Saúde quando os municípios não alimentam o SIS por dois meses 
consecutivos, considerando o recomendado pela Portaria nº 201/2010 (BRASIL, 2010). 
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Quadro 7 - Atributo e critérios de “não resposta de variável” analisados através do 
instrumento Canadian Institute for Health Information  

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Não resposta de 
variável 

13. O % de não resposta das 
variáveis utilizadas para cálculo 
dos indicadores (variáveis 
essenciais) é avaliado 

O critério é alcançado se as 
“não respostas” são analisadas 
para todos os campos 
essenciais e se os campos 
para os quais os valores nulos 
são válidos são identificados 
por meio de um flag. 

SIM 

14. A não resposta dos campos 
utilizados para cálculo dos 
indicadores se enquadra em uma 
das categorias pré-determinadas 

 Definir as categorias que 
devem servir de parâmetro e 
indicar a situação atual.  

SIM 

Fonte: Lima (2010b) 

 
A avaliação demonstrou que dos dois critérios avaliados o sistema apresentou 

satisfatoriedade, demonstrando que há uma frequência de análise das “não 

respostas” para os campos essenciais, assim como para os campos nos quais os 

valores nulos são válidos (critério 13 apresentado no Quadro 7). A não resposta dos 

campos utilizados para cálculo dos indicadores se enquadra em uma das categorias 

pré-determinadas pelo sistema (critério 14 apresentado no Quadro 7).  

Para Braz et al. (2013), a completude dos dados é um fator que influencia 

diretamente os atributos de qualidade dos sistemas de saúde, visto que é 

fundamental para avaliar o desempenho dos mesmos. Neste estudo de Braz et al. 

(2013), acerca da análise da completude do campo raça/cor em oito 

sistemas/módulos de informação em saúde, o autor avaliou a completude do Sinan, 

através do banco de dados de sífilis congênita, hanseníase e tuberculose, 

demonstrando que o Sinan-Hanseníase e Sinan-Tuberculose mostraram-se 

adequados quanto ao preenchimento do campo raça/cor, apresentando uma 

satisfatoriedade de mais de 90% em relação ao preenchimento desta variável. Esta 

avaliação denota a importância do monitoramento permanente do preenchimento de 

variáveis essenciais nos sistemas de informação, buscando detectar fragilidades e 

propor a qualificação dos dados através das fontes de informação.  

No entanto, a omissão de informações fundamentais é uma rotina freqüente 

nos estudos acerca da completude de sistemas de informação. Diversos estudos 

têm demonstrado a baixa confiabilidade dos sistemas de informação em saúde, 

decorrente principalmente da pouca qualidade dos dados, relacionado ao alto grau 

de omissão no preenchimento dos campos essenciais ou pela inconsistência dos 
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dados (ALMEIDA et al., 2006b; HARAKI; GOTLIEB; LAURENTI, 2005; LAURENTI; 

MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2004; MASCARENHAS; GOMES, 2011; NIOBEY et al., 

1990; NOBRE et al., 1989; VANDERLEI et al., 2002;).  

O estudo de Galvão et al. (2009) mostrou que a falta de informações 

confiáveis, completas e precisas, e especialmente a falta de avaliação ampla e uso 

de informações disponíveis no planejamento e gerenciamento de serviços de saúde 

foram as principais falhas encontradas na avaliação do Programa de Controle da 

Hanseníase, um dos subsistemas do Sinan. Para Almeida (1998), a má qualidade no 

registro dos dados no Sinan é decorrente de diversos fatores, nos quais estão 

incluídos fichas de notificação ou investigação com muitos campos em branco, 

incongruências de informações, como por exemplo, casos com informação 

laboratorial assinalados com diagnóstico positivo e tendo classificação final como 

diagnóstico clínico, duplicidades de registros, entre outros, são muitas vezes 

identificados no nível estadual ou no federal, demonstrando a necessidade de uma 

avaliação sistemática da qualidade da informação coletada e digitada desde a 

entrada de dados no sistema até a realização das transferências para os próximos 

níveis.    

Em estudo de Silva et al. (2014), que avaliou as dimensões da qualidade dos 

dados do SIM e Sinasc nos anos de 2007, 2008 e 2009, no Estado do Espírito 

Santo, verificou que o SIM, no período estudado, apresentou deficiência no 

preenchimento de variáveis importantes, tendo em vista ser um sistema de grande 

magnitude para estudos epidemiológicos, em que as omissões estavam 

relacionadas principalmente as variáveis de raça cor, idade da mãe, escolaridade da 

mãe, quantidade de filhos vivos, quantidades de filhos mortos, gravidez, gestação, 

parto, peso e número da declaração de nascido vivo (DN), em que o preenchimento 

da variável “número da DN” apresentou a pior completude de informações do 

sistema. O autor ainda afirma que a omissão desses dados implica negativamente 

nos estudos sobre desigualdade social e mortalidade infantil, assim como no 

conhecimento de outros fatores relacionados as condições socioeconômicas da 

mulher.  

Para Stuque et al. (2003), a pouca importância dada a qualidade dos dados 

dos SIS é decorrente do processo de formação do profissionais que não 

compreende em seus currículos e no ensino o preenchimento dos documentos de 
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registros vitais, além da incipiente valorização da potencialidade epidemiológica 

dessas informações.  

 

Atributo Identificação do erro e correção 

 

Nesta característica, a avaliação foi realizada através de quatro critérios 

medida pela verificação da validade de elementos de dados e da facilidade de uso 

dos relatórios de erros encontrados.  

 
Quadro 8 - Atributo e critérios de “Identificação do erro e correção” analisados 

através do instrumento Canadian Institute for Health Information  
 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Identificação do 
erro e correção 

15. São realizadas verificações 
de validade para cada variável 
utilizada para cálculo dos 
indicadores  

O critério é atendido se a 
avaliação é realizada e os 
registros inválidos são 
identificados. 

NÃO 

16. As regras para correção das 
variáveis essenciais são lógicas 
e consistentes 

O critério é alcançado se são 
realizadas avaliações 
consistentes e lógicas nas 
variáveis essenciais. 

SIM 

17. Os relatórios de erros para 
as fontes de informação são 
fáceis de usar e compreender 

O critério é alcançado se o 
relatório de erro identifica 
claramente o registro e o 
campo identificado como 
incorreto. 

NÃO 

18. Define o valor superior para 
cada faixa proposta para 
categorizar o percentual de 
correções de variáveis com 
erros e identifica o valor atual 

Definir o valor superior para 
cada faixa proposta para 
categorizar o percentual de 
correções de variáveis com 
erros e identificar o valor atual 

NÃO 

Fonte: Lima (2010b) 

 
Foi demonstrado que em relação às verificações de validade para cada 

variável utilizada no cálculo dos indicadores, os registros inválidos não são 

identificados após a avaliação (critério 15 apresentado no Quadro 8). Em relação à 

correção dessas variáveis essenciais, são realizadas avaliações consistentes e 

lógicas nas mesmas (critério 16 apresentado no Quadro 8). Já em relação ao 

relatório de erro, o mesmo não identifica claramente o registro e o campo 

identificado como incorreto (critério 17 apresentado no Quadro 8) e o sistema não 

define o valor para categorizar o percentual de correções de variáveis com erros e 

não identifica o valor atual (critério 18 apresentado no Quadro 8).  
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Atributo Processamento e Estimativa 

 

Este atributo foi avaliado através da documentação das rotinas de 

processamento e estimativa dos dados.  

 
Quadro 9 - Atributo e critérios de “Processamento e Estimativa” analisados através 

do instrumento Canadian Institute for Health Information  
 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Processamento 
e estimativa  

19. Existe documentação 
atualizada relativa a todos 
os processos de 
manutenção do banco de 
dados e produção de 
indicadores 

Este critério é satisfeito se todos 
os processos executados pelos 
profissionais envolvidos com o 
processamento do sistema, com a 
manutenção do banco de dados e 
com a elaboração de indicadores 
e dados agregados são 
devidamente documentados. 

SIM 

20. Existe documentação 
atualizada relativa a todos 
os aplicativos do sistema 

Este critério é satisfeito se a 
documentação dos programas e 
dos aplicativos está atualizada e 
acessível. 

SIM 

21. O sistema foi testado 
após a última revisão 

O critério é alcançado se a cada 
alteração no sistema são 
realizados testes e são emitidos 
aceites pelos principais usuários 
do sistema. 

SIM 

22. Os dados originais são 
mantidos em um local 
seguro 

Este critério é satisfeito se os 
dados originais são guardados em 
local seguro, possibilitando que 
quaisquer alterações dos dados 
feitas nos últimos três meses 
possa ser desfeita. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
Em todos os quatro critérios avaliados o sistema apresentou satisfatoriedade, 

demonstrando que os processos executados pelos profissionais envolvidos com o 

processamento do sistema, com a manutenção do banco de dados e com a 

elaboração de indicadores e dados agregados são devidamente documentados 

(critério 19 apresentado no Quadro 9); a documentação dos programas e dos 

aplicativos encontra-se atualizada e está acessível (critério 20 apresentado no 

Quadro 9); são realizados testes e emitidos aceites pelos principais usuários a cada 

alteração no sistema (critério 21 apresentado no Quadro 9) e os dados originais são 

arquivados, permitindo que qualquer alteração dos dados feitas nos últimos três 

meses possa ser desfeita (critério 22 apresentado no Quadro 9). 
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6.2.2 Dimensão Atualidade/Oportunidade  

 

A Figura 8 ilustra a dimensão Atualidade/Oportunidade e seus dois atributos 

de qualidade que foram avaliados no Sinan. 

 

Figura 8 - Dimensão Atualidade/Oportunidade e seus dois atributos. 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Atributo Dados atualizados no momento da liberação 

 

A qualidade das informações é decorrente do resgate dos dados em tempo 

hábil (VANDERLEI et al., 2002). Para assegurar a confiança dos usuários na 

informação produzida, torna-se necessário o monitoramento da qualidade dos 

indicadores, revisando periodicamente a consistência da série histórica de dados e 

disseminar a informação com oportunidade e regularidade (RIPSA, 2008).  

Esta característica foi avaliada em quatro critérios através da disponibilização 

do dado no período agendado e a disponibilização de documentação sobre a 

qualidade dos dados quando liberados, apresentando-se como satisfatórios (critérios 

23, 24 e 25 apresentados no Quadro 10). Entretanto, os métodos utilizados pelos 

aplicativos e banco de dados não são revisados pelo menos uma vez ao ano (critério 

26 apresentado no Quadro 10).  

 
Quadro 10 - Atributo e critérios de “Dados atualizados no momento da liberação” 

analisados através do instrumento Canadian Institute for Health Information.  
 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Dados 
atualizados 
no momento 
da liberação  

23. A diferença entre a data de 
liberação dos dados e o período 
de referência se enquadra em 
uma das categorias pré-
definidas 

Este critério é preenchido se a 
diferença entre a data de 
lançamento e o final do período de 
referência se enquadra em uma das 
categorias acima. 

SIM 

24. A data de liberação dos 
dados foi anunciada 
antecipadamente. 

O critério é alcançado se a data de 
liberação dos dados foi anunciada 
com antecedencia de 4 meses para 

SIM 

ATUALIDADE/OPORTUNIDADE 

DADOS ATUALIZADOS NO 

MOMENTO DA LIBERAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO 

ATUALIZADA 
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sistemas epidemiológicos.  

25. A data anunciada para 
liberação dos dados foi 
cumprida 

Este critério é satisfeito se os dados 
foram liberados antes ou na data 
oficial de lançamento. 

SIM 

26. A eficiência dos recursos 
utilizados pelos aplicativos e 
banco de dados é revisada 
regularmente 

Este critério é satisfeito se os 
métodos utilizados pelos aplicativos 
e banco de dados foram revistos 
pelo menos uma vez no último ano. 

NÃO 

Fonte: Lima (2010b) 

 
Em estudo de Silva et al. (2014), que avaliou as dimensões da qualidade dos 

dados do Sinasc e SIM entre os anos de 2007 a 2009, verificou em relação a 

oportunidade para a coleta de dados no SIM uma defasagem de três anos entre a 

ocorrência do óbito e a disponibilidade dos dados, limitando o monitoramento e a 

vigilância dos eventos. Para Morais, Ruiz e Costa (2012), alguns autores também 

relatam problemas relacionados à falta de integração entre aplicativos e bases de 

dados dos SIS, gerando excesso e dispersão de dados nos vários sistemas, 

causando dificuldade na recuperação e armazenamento de informações.  

 

Atributo Documentação atualizada 

 

Esta característica foi avaliada através de dois critérios: a diferença entre o 

período de referência e a data de divulgação.  

 
Quadro 11 - Atributo e critérios de “Documentação atualizada” analisados através do 

instrumento Canadian Institute for Health Information 
 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Documentação 
atualizada 

27. Os dados, indicadores, 
boletins e publicações foram 
liberados junto com 
documentação sobre sua 
qualidade em todas as mídias.  

Este critério é satisfeito se a 
documentação relativa à qualidade 
dos dados estava disponível no 
lançamento de dados e das 
publicações.  

NÃO 

28. A data anunciada para 
liberação das publicações foi 
cumprida 
 

Este critério é preenchido se as 
publicações foram liberadas 
conforme planejado. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
Conforme demonstra o critério 27 apresentado no Quadro 11, a 

documentação relativa à qualidade dos dados não está disponível no lançamento de 

dados, indicadores, boletins e publicações. Já as publicações de dados e 
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indicadores são liberadas conforme planejamento da equipe (critério 28 apresentado 

no Quadro 11).  

 

6.2.3 Dimensão “Comparabilidade”  

 

A Figura 9 ilustra a dimensão Comparabilidade e seus cinco atributos de 

qualidade que foram avaliados. 

 

Figura 9 - Dimensão Comparabilidade e seus quatro atributos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Atributo Dicionário de dados padrão 

 

Este atributo foi avaliado através da conformidade dos elementos de dados 

com o dicionário de dados padrão.  

 
Quadro 12 - Atributo e critérios de “Dicionário de dados padrão” analisados através 

do instrumento Canadian Institute for Health Information 

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Dicionário de 
dados padrão  

29. As variáveis foram 
comparadas com o 
Dicionário de dados 

O critério é atendido se as 
variáveis foram comparadas com 
o Dicionário de Dados no último 
ano 

SIM 

30. As variáveis estão em 
conformidade com o 
Dicionário de dados 

O critério é alcançado quando 
pelo menos 60% das variáveis 
que dispõem de definições no 
Repositório estão em 
conformidade. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
A avaliação foi realizada através de dois critérios, demonstrando 

satisfatoriedade em relação à comparação das variáveis com o dicionário de dados 

COMPARABILIDADE 

DICIONÁRIO DE 

DADOS PADRÃO 

PADRONIZAÇÃO 

RELACIONAMENTO 
ENTRE REGISTROS 

COMPARABILIDADE 

HISTÓRICA 
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no último ano (critério 29 apresentado no Quadro 12) e da conformidade das 

variáveis com o dicionário de dados (critério 30 apresentado no Quadro 12).    

 

Atributo Padronização 

 

Este atributo foi avaliado através da padronização da captura do dado no 

maior nível de detalhamento possível.   

 

Quadro 13 - Atributo e critérios de “Padronização” analisados através do instrumento 
Canadian Institute for Health Information 

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Padronização 

31. Os dados são 
capturados no nível mais 
apurado de detalhamento 
que for possível 

Este critério é cumprido se não mais 
que duas variáveis são coletadas 
com detalhes insuficientes para a 
maior parte dos estudos. Qualquer 
exceção precisa ser justificada. 

SIM 

32. Para quaisquer variáveis 
derivadas, as variáveis 
originais também são 
mantidas na base de dados 

O critério é alcançado apenas se 
nenhuma variável utilizada como 
base para a criação de outras 
variáveis é permanentemente 
deletada da base de dados. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
Os dois critérios avaliados mostraram-se satisfatórios, evidenciando que 

variáveis coletadas com detalhes insuficientes para a maior parte dos estudos não 

são freqüentes (critério 31 apresentado no Quadro 13) e nenhuma variável utilizada 

como base para a criação de outras variáveis é permanentemente excluída, sendo 

mantidas na base de dados (critério 32 apresentado no Quadro 13).  

 

Atributo Relacionamento entre registros (linkage)  

 

Segundo Silva et al. (2009), “linkage consiste na ligação de dois ou mais 

bancos de dados independentes, mas que têm a característica de possuir variáveis 

em comum, sendo possível identificar indivíduos ou registros que fazem parte de 

dois bancos de dados”.  

Esta técnica vem sendo amplamente utilizada com diferentes finalidades, 

principalmente na área da saúde, tendo em vista seu baixo custo e ter se mostrado 

como uma técnica viável e eficaz para a realização de estudos que utilizam como 

fontes de dados os sistemas de informação disponível no Brasil, além de contribuir 
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para a melhoria da qualidade dos dados registrados (CAMARGO; COELI, 2000; 

FERREIRA et al., 2011).  

Para este atributo foi avaliado a utilização de codificações que permitam o 

linkage.  

 

Quadro 14 - Atributo e critérios de “Relacionamento entre registros (linkage)” 
analisados através do instrumento Canadian Institute for Health Information 

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Relacionamento 
entre registros 

(linkage) 

33. Os padrões de referência 
geográfica são respeitados 

Este critério é cumprido se as 
referências geográficas utilizadas 
pelo SIS foram definidas pelo 
IBGE. 

SIM 

34. Os dados são coletados 
segundo um intervalo de 
tempo consistente com as 
necessidades das análises 

Este critério é satisfeito se as 
informações estão disponíveis em 
períodos regulares, conforme as 
análises usuais. 

SIM 

35. As instituições são 
identificadas pelo código do 
CNES 

Este critério é preenchido quando o 
SIS utiliza a base de dados do 
Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde para 
identificar estabelecimentos ou 
profissionais. 

SIM 

36. Os indivíduos são 
identificados pelo código do 
Cartão Nacional de Saúde 

O critério é alcançado quando os 
formulários de entrada do SIS 
solicitam o número do Cartão 
Nacional de Saúde do usuário e/ou 
do profissional de saúde. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b) 

 
Os quatro critérios avaliados apresentaram-se como satisfatórios, 

demonstrando que as referências geográficas utilizadas pelo Sinan são definidas 

pelo IBGE (critério 33 apresentado no Quadro 14); as informações deste sistema 

são disponibilizadas em períodos regulares conforme as necessidades das análises 

(critério 34 apresentado no Quadro 14); a identificação de estabelecimentos ou 

profissionais de saúde é realizada pela base de dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) (critério 35 apresentado no Quadro 14) e os 

formulários de entrada (fichas individuais de notificação) solicitam o número do 

Cartão Nacional de Saúde do usuário e/ou do profissional de saúde (critério 36 

apresentado no Quadro 14).  

Na área da saúde, a importância no relacionamento entre registros em 

diferentes bases de dados tem tido um crescente aumento nas últimas décadas, 

decorrente, principalmente, da disponibilidade de bases de dados informatizada 

(CAMARGO; COELI, 2000).  
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A complexidade do processo de relacionamento de registros em diferentes 

bases de dados decorre do aumento da demanda de registros envolvidos, 

demonstrando cada vez mais a necessidade de se empregar este tipo de técnica 

para a sua execução. Quando as bases de dados são utilizadas através da técnica 

de linkage, podem ser corrigidas as inconsistências nas variáveis, o preenchimento 

de lacunas e identificar determinadas variáveis ou eventos que não estavam 

presentes em uma das fontes, demonstrado que o relacionamento probabilístico 

mostra-se como um facilitador na recuperação de dados entre sistemas de 

informações (CAMARGO; COELI, 2000; RAFAEL et al., 2011; TEIXEIRA et al., 

2006).  

 

Atributo Comparabilidade histórica 

 

A comparabilidade histórica foi avaliada através da utilização de análise de 

tendência, com respectiva documentação dos resultados.  

 
Quadro 15 - Atributo e critérios de “Comparabilidade histórica” analisados através do 

instrumento Canadian Institute for Health Information 

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Comparabilidade 
histórica 

37. Análise de tendências é 
usada para examinar 
mudanças nas variáveis 
essenciais ao longo do tempo. 

Este critério é preenchido se a 
análise de tendência foi realizada 
para as variáveis essenciais no 
último ano. 

SIM 

38. A magnitude dos 
problemas identificados na 
análise temporal se enquadra 
em uma das categorias pré-
determinadas 

 Definir as categorias que devem 
servir de parâmetro e indicar a 
situação atual.  

NÃO 

39. As alterações conceituais, 
metodológicas ou das 
variáveis, realizadas no 
sistema estão documentadas e 
acessíveis 

Este critério é alcançado quando 
um documento único de 
mudanças históricas é mantido, 
englobando mudanças de 
conceitos, metodológicas, 
estruturais e inclusão/exclusão 
de variáveis. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
Dos três critérios avaliados, foi demonstrado que a análise de tendência é 

realizada para as variáveis essenciais no último ano (critério 37 apresentado no 

Quadro 15), mas a dimensão dos problemas identificados na análise em longo prazo 

não se enquadra em uma das categorias de cobertura do sistema (critério 38 

apresentado no Quadro 15). Já as alterações conceituais, metodológicas ou das 
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variáveis realizadas no sistema estão documentadas e acessíveis (critério 39 

apresentado no Quadro 15).  

 

6.2.4 Dimensão Usabilidade 

 

A Figura 10 ilustra a dimensão Usabilidade e seus três atributos de qualidade 

que foram avaliados. 

 

Figura 10 - Dimensão usabilidade e seus três atributos. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Atributo Acessibilidade  

Para este atributo foi avaliada a acessibilidade aos micro-dados e aos dados 

agregados.  

 
Quadro 16 - Atributo e critérios de “Acessibilidade” analisados através do instrumento 

Canadian Institute for Health Information 
 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Acessibilidade 

40. Uma cópia congelada 
dos dados ou indicadores 
disponibilizados é 
elaborada a cada 
atualização, estando 
acessível 

Este critério é preenchido quando um 
subconjunto dos microdados da base 
de dados é congelado por liberação, 
garantindo que os resultados de 
novas análises não sejam alterados 
pelas eventuais correções de erros 
de processamento ou inclusões de 
novos registros realizados 
posteriormente à liberação dos 
dados. 

SIM 

41. Indicadores e dados 
consolidados são 
disseminados em tabelas 
padronizadas 

Este critério é preenchido quando 
dados e indicadores pré-definidos 
são disponibilizados regularmente 
em tabelas padrão e em análises por 
meio de instrumentos específicos ou 
de boletins direcionados a uma 
parcela de usuários que não 
necessitam dos microdados, mas 
apenas das estatísticas agregadas 

SIM 

USABILIDADE 

DOCUMENTAÇÃO INTERPRETABILIDADE 

ACESSIBILIDADE 
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ou de tabelas resumidas. 

42. Os sistemas de 
informação e suas formas 
de disseminação são 
catalogados e/ou 
publicados. 
 

Este critério é preenchido se existe 
um catálogo de sistemas disponível, 
indicando seu objetivo, conteúdo, as 
diversas formas de disseminação 
das informações. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
Dos três critérios analisados, todos se apresentaram como favoráveis, 

evidenciando que os microdados da base de dados são congelados a cada 

liberação, permitindo que os resultados de novas análises não sejam alterados pelas 

correções de erros de processamento ou inclusões de novos registros realizados 

após a liberação dos dados (critério 40 apresentado no Quadro 16); dados e 

indicadores pré-definidos são disponibilizados de forma padronizada através de 

instrumentos específicos ou de boletins direcionados a usuários através de 

estatísticas agregadas ou de tabelas resumidas (critério 41 apresentado no Quadro 

16) e as informações são catalogadas, indicando seu objetivo, conteúdo e as 

diversas formas de disseminação das informações (critério 42 apresentado no 

Quadro 16).  

 

Atributo Documentação  

 

A divisão de responsabilidades políticas e técnicas entre as esferas municipal, 

estadual e federal no processo de descentralização do setor saúde também deve 

incluir a descentralização de informação (GALVÃO et al., 2009). Dispor de 

informações que são base para a tomada de decisão para o melhoramento da 

situação de saúde de uma população é de fundamental importância. Para que isso 

ocorra, é necessário que gestores detenham de informações confiáveis e isso inclui 

dispor de boas estatísticas sobre os eventos vitais, visto que a falta de informações 

confiáveis pode determinar negativamente tanto a formulação de indicadores de 

saúde e estudos epidemiológicos quanto a implementação de medidas para as 

ações voltadas a população (MASCARENHAS; GOMES, 2011).   

Quanto a esta característica, a avaliação foi medida através da existência de 

documentação atualizada sobre a qualidade dos dados através de três critérios.   
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Quadro 17 - Atributo e critérios de “Documentação” analisados através do 
instrumento Canadian Institute for Health Information  

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Documentação  

43. Existe documentação 
atualizada para usuário sobre 
a qualidade dos dados, 
disponíbilizada a cada 
liberação dos mesmos 

Este critério é preenchido se cada 
liberação dos dados é 
acompanhada de uma 
documentação para os usuários 
sobre sua qualidade, descrevendo 
os métodos utilizados na coleta e 
manipulação dos dados e 
fornecendo suas principais 
limitações. 

NÃO 

44. Existe documentação 
técnica atualizada disponível 
sobre os métodos de 
processamento dos dados e 
qualidade do sistema  

Este critério é alcançado se a 
documentação específica para os 
profissionais de desenvolvimento e 
disseminação de dados está 
disponível a toda a instituição a 
cada liberação dos dados. 

SIM 

45. Os dados provisórios são 
acompanhados de 
advertências 

Este critério é alcançado se 
qualquer lançamento preliminar dos 
dados é acompanhado de uma 
advertência, ressaltando que são 
dados provisórios que podem não 
estar completos (informar taxa de 
resposta recebida e a taxa de 
resposta esperada) e que estão 
sujeitos a revisão. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b)  

 
Foi demonstrado que a liberação dos dados não é acompanhada de uma 

documentação para os usuários sobre sua qualidade, descrevendo os métodos 

utilizados durante a coleta e manipulação e fornecendo suas principais limitações 

(critério 43 apresentado no Quadro 17). Porém, evidenciou-se a existência de 

documentação atualizada e sua disponibilidade sobre os métodos de processamento 

dos dados e qualidade do sistema para os profissionais que desenvolvem e o 

disseminam (critério 44 apresentado no Quadro 17), assim como o lançamento 

parcial dos mesmos é acompanhado de advertências, ressaltando que são dados 

provisórios e sujeitos a revisão (critério 45 apresentado no Quadro 17). 

 Para Mascarenhas e Gomes (2011), a informação em saúde nem sempre 

apresenta boa qualidade, visto que este fator depende diretamente da cobertura dos 

eventos registrados e da fidedignidade dos dados coletados. Neste estudo, que teve 

o objetivo de avaliar a confiabilidade dos dados de um SIS em Teresina-PI, de 

acordo com os resultados encontrados no referido cenário, o autor destaca para a 

necessária precaução quanto ao uso das informações oficiais, visto que possíveis 

falhas identificados nas fontes de dados que servem de base para alimentar o SIS 
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poderiam interferir no adequado uso das informações, ressaltando a necessidade de 

manutenção da qualidade dos registros nas principais fontes e o aprimoramento das 

etapas de coleta e processamento dos dados e divulgação das informações em 

saúde. 

 

Atributo Interpretabilidade 

 

Quanto a este atributo, a avaliação foi realizada através de diretrizes de 

revisão e sua disponibilidade e aplicação para cada release15 de subconjunto anual. 

  

Quadro 18 - Atributo e critérios de “Interpretabilidade” analisados através do 
instrumento Canadian Institute for Health Information  

Fonte: Lima (2010b) 

 
Nos dois critérios avaliados, foi demonstrado que existem mecanismos 

disponíveis para os principais usuários-chave fornecerem feedback e receberem 

notícias das áreas responsáveis por produtos do sistema (critério 46 apresentado no 

Quadro 18). No entanto, não são aplicadas revisões a cada liberação dos dados que 

apontem o impacto dos erros que foram descobertos (critério 47 apresentado no 

Quadro 18). 

                                                 
15 Refere-se a uma nova versão corrigida ou melhorada.  

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Interpretabilidade 

46. Existem 
mecanismos 
disponíveis para os 
principais usuários-
chave fornecerem 
feedback e receberem 
notícias das áreas 
responsáveis por 
produtos do sistema 

Este critério é satisfeito se as 
informações de contato com os 
gestores e desenvolvedores estão 
incluídas em todos os produtos do SIS, 
se os maiores utilizadores são 
encorajados a utilizá-las para fornecer 
feedback sobre quaisquer limitações 
que possam descobrir, se as limitações 
descobertas após a liberação dos 
dados são divulgadas para os usuários 
chave, e se existe uma rede com 
usuários-chave representantes de 
distintas instituições. 

SIM 

47. A cada liberação 
dos dados são 
aplicados os critérios 
definidos para revisão  

Este critério é alcançado se a revisão 
do banco de dados segue orientações 
específicas de um guia de revisão, que 
deve indicar em que ponto o impacto 
dos erros recém-descobertos seria 
suficientemente grave para justificar a 
liberação de um subconjunto de dados 
revistos. 

NÃO 
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6.2.5 Dimensão Relevância/Pertinência  

 

A Figura 11 ilustra a dimensão Relevância/Pertinência e seus dois atributos 

de qualidade que foram avaliados. 

 

Figura 11 - Dimensão Relevância/Pertinência e seus dois atributos. 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Atributo Adaptabilidade 

 

Para este atributo foi considerada a adaptabilidade do banco de dados às 

mudanças de regras de negócio ou padrões.  

 
Quadro 19 - Atributo e critérios de “Adaptabilidade” analisados através do 

instrumento Canadian Institute for Health Information  
 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Adaptabilidade  

48. Existem mecanismos 
para manter gestores e 
usuários-chave selecionados 
informados dos avanços do 
sistema 

Este critério é satisfeito se existem 
mecanismos institucionalizados 
para intercâmbio entre a equipe de 
desenvolvimento, gestores e 
usuários-chave. 

SIM 

49. O banco de dados é 
flexível para adaptar-se a 
mudanças 

Este critério é alcançado quando 
um banco de dados tem 
demonstrado a capacidade de 
adaptação a questões 
importantes, liberando em tempo 
hábil uma nova versão do SIS. 

SIM 

Fonte: Lima (2010b) 

 
A avaliação foi realizada através de dois critérios, mostrando-se adequados, 

visto que há a existência de mecanismos institucionalizados para interação entre a 

equipe de desenvolvimento, gestores e usuários-chave do sistema (critério 48 

apresentado no Quadro 19) e o banco de dados demonstra a capacidade de 

adaptação a situações necessárias, liberando em tempo hábil uma nova versão de 

sua base (critério 49 apresentado no Quadro 19). 

RELEVÂNCIA / PERTINÊNCIA 

VALOR ADAPTABILIDADE 
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Atributo Valor  

 

A avaliação deste atributo foi realizada através de três critérios estimando a 

utilização da informação e lacuna de informações de saúde preenchida.  

 

Quadro 20 - Atributo e critérios de “Valor” analisados através do instrumento 
Canadian Institute for Health Information  

 

Fonte: Lima (2010b) 

 

Foi demonstrado que o sistema de informação contribui com informações, não 

disponíveis em outros sistemas, para a análise da situação de saúde da população e 

também com informações para a gestão (critério 50 apresentado no Quadro 20), 

assim como o nível de utilização dos dados é monitorado regularmente (critério 51 

apresentado no Quadro 20). No entanto, não há avaliações de satisfação dos 

usuários realizadas através de pesquisas internas e externas (critério 52 

apresentado no Quadro 20).  

A análise de dados através dos sistemas de informação permite a construção 

de importantes indicadores para a construção do perfil de saúde de uma população. 

No Brasil uma das grandes dificuldades ainda existente persiste na coleta adequada 

dos dados e no uso dessas informações para a construção de indicadores de saúde 

(RASIA, et al., 2012).  

 

Atributo Critérios Cumprimento do Critério Respostas 

Valor 

50. Os dados coletados 
preenchem uma lacuna de 
informações sobre saúde. 

Este critério é satisfeito se o SIS 
contribui com informações, não 
disponíveis em outros sistemas, para a 
análise da situação de saúde da 
população ou com informações para a 
gestão. 

SIM 

51. O uso dos dados e das 
informações é monitorado. 

Este critério é satisfeito se o nível de 
utilização dos dados é monitorado 
regularmente, sendo medido pelo 
número de hits no site com seus dados, 
pela quantidade de trabalhos 
apresentados em eventos utilizando 
seus dados, por citações na imprensa 
etc. 

SIM 

52. A satisfação dos usuários 
é averiguada regularmente 

Este critério é satisfeito se as avaliações 
de satisfação dos clientes são 
conduzidas pelo menos uma vez a cada 
quatro anos, através de pesquisas 
internas e externas. 

NÃO 
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6.3  Aplicação da etapa de Verificação de Atributos e Identificação de 

Problemas - Contextualizar os Problemas  

 

Os problemas identificados na avaliação realizada no Sinan foram 

sistematizados de acordo com os atributos de qualidade do modelo utilizado. O 

quadro abaixo compõe a relação dos principais problemas encontrados que foram a 

base para a estruturação do modelo de indicações de possíveis soluções para cada 

problema encontrado após a avaliação de qualidade de dados deste sistema.  

 

Quadro 21 - Relação de problemas encontrados na avaliação de qualidade de dados do 
Sinan  

 

DIMENSÃO ATRIBUTOS DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Acurácia  

Cobertura  
Não comparação da relação de indivíduos da população 
de referência com fontes independentes. 

Não resposta de 
unidade  

A informação sobre “não resposta da unidade” não está 
relatada na documentação de qualidade no nível de 
detalhamento necessário à maior parte das análises. 

Identificação do 
erro e correção 

Não há avaliação para identificação de registros inválidos.  

O relatório de erro não identifica claramente o registro e o 
campo identificado como incorreto. 

Não define o valor superior para cada faixa proposta para 
categorizar o percentual de correções de variáveis com 
erros e não identifica o valor atual 

Atualidade / 
oportunidade 

Dados atualizados 
no momento da 

liberação  

Os métodos utilizados pelos aplicativos e banco de dados 
não são revistos pelo menos uma vez ao ano. 

Documentação 
atualizada 

A documentação relativa a qualidade dos dados não está 
disponível no lançamento de dados e nas publicações.  

 
Comparabilidade 

Comparabilidade 
histórica 

A magnitude dos problemas identificados na analise 
temporal não se enquadram em uma das categorias pré-
determinadas. 
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Usabilidade 

Documentação  

A liberação dos dados não é acompanhada de uma 
documentação para os usuários sobre sua qualidade, 
descrevendo os métodos utilizados na  coleta e 
manipulação dos dados e fornecendo suas principais 
limitações. 

Interpretabilidade 

Não há revisão do banco de dados seguindo orientações 
específicas de um guia de revisão, indicando em que 
ponto o impacto dos erros recém-descobertos seria 
suficientemente grave para justificar a liberação de um 
subconjunto de dados revistos. 

Relevância / 
Pertinência 

Valor 
Não há avaliações de satisfação dos clientes conduzidas 
pelo menos uma vez a cada quatro anos, através de 
pesquisas internas e externas. 

Fonte: elaborado pela autora  

 

 

6.4  Aplicação da Etapa de Análise das Soluções - Cadastrar Soluções 

 

As soluções foram definidas para serem aplicadas aos problemas 

apresentados no Quadro 21 e foram elaboradas com base em trabalhos na área de 

controle de qualidade total (BOSSERT, 1991; MILLS, 1991) que apresentam 

estratégias que devem ser utilizadas para melhorar a qualidade gerencial de 

empresas e na produção de software e também através de estudos relacionados a 

sistemas de informação em saúde (ALMEIDA, 1998; BRASIL, 2009b).   

 

Quadro 22 - Catálogo de Descrição de Soluções 

SOLUÇÃO DESCRIÇÃO 

 
 

(T) 
TREINAMENTO 

Solução 01 - Planejar o treinamento do indivíduo ou grupo entrando em 
contato com os desenvolvedores do sistema de informação, ou com a 
equipe de atendimento a suporte; 
 
Solução 02 - Planejar o treinamento do indivíduo ou grupo entrando em 
contato com equipes de outras regionais, que utilizam o mesmo SIS, a 
procura de usuários especialistas e ou experientes no tema do 
treinamento. 
 

 
(S) 

SUPORTE DO SIS 

Solução 01 – Entrar em contato com a equipe de suporte do SIS. 
 
Solução 02 – Buscar maneiras de rápidas e fáceis de contatar o serviço 
de suporte do SIS, como criar listas com telefone e e-mails dos 
responsáveis pelo suporte de casa sistema ou subsistema. 
 

 
 

Solução 01 – Obter toda a documentação ofertada por fontes seguras 
sobre o SIS. Essa documentação deverá ser lida e compreendida. 



81 
 

(D) 
DOCUMENTAÇÃO 

 
Solução 02 – Criar uma documentação adicional sobre as 
características específicas do sistema da regional. 
 

(R) REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO 

 
Solução 01 – Definir regras de bom uso do sistema de informação, 
baseado em suas experiências. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(P) 
POLÍTICA DE 
QUALIDADE 

Solução 01 – Estipular uma política de qualidade identificando cada erro, 
categorizando e buscar uma solução adequada. 
 
Solução 02 – Realizar a avaliação da fidedignidade dos dados nos 
documentos. 
 
Solução 03 – Criar periodicidade de revisão do banco de dados do 
sistema. 
 
Solução 04 – Definir procedimentos para a captação da informação; 
 
Solução 05 – Definir procedimentos para garantir que o preenchimento 
seja completo;  
 
Solução 06 - Elaborar uma base de dados para possibilitar a 
comparabilidade histórica dos dados. 
 
Solução 07 - Implantar uma política de análise de satisfação do sistema. 
 

 
(I) 

INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS  

Solução 01 – Trabalhar os vários sistemas de informação de forma 
integrada. 
 
Solução 02 - Emprego de dois ou mais bancos de dados, a fim de 
comparar os valores de variáveis comuns em ambos, possibilitando a 
recuperação de dados.  
 

(RD)  
REGISTRO DE DADOS 

 
Solução 01 – Realizar a validação dos registros em prontuários.  
 

Fonte: elaborado pela autora  

 

Os avaliadores deverão escolher a melhor solução para o seu problema 

através daquelas descritas no Catálogo de Soluções ou elaborando uma nova 

solução e cadastrando-a neste Catálogo. Assim, estas soluções poderão ser 

utilizadas por outros que encontrarem problemas semelhantes na avaliação do seu 

sistema de informação.   

É importante que, ao cadastrar uma nova prática no Catálogo, o avaliador 

identifique a data, o local e como foi realizada a avaliação e aplicada a solução 

correspondente. Esta ação servirá de base para que novos avaliadores possam ter 

um histórico da aplicação das soluções cadastradas e um parâmetro das condições 

em que a mesma foi aplicada ao sistema de informação e obteve sucesso, tendo em 

vista que uma mesma solução pode ter resultado diferentes em locais diferentes. 
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Neste estudo esses dados não foram utilizados, uma vez que as soluções sugeridas 

não foram aplicadas ao sistema de informação avaliado.  

Para que seja armazenada a nova solução é importante que seja seguido o 

modelo de soluções apresentado no Quadro 22. Assim, a equipe de avaliação de 

qualidade deverá preencher a solução para gerar uma nova solução no catálogo e 

deixá-lo atualizado gerando o artefato “Catálogo de Soluções Atualizado” (etapa 

M.1.2 da Figura 6).  

É importante ressaltar que o Catálogo de Soluções, mostrado no Quadro 22, 

terá o seu potencial ampliado quando um sistema de avaliação for implantado em 

rede nacional e todas as instituições de saúde puderem registrar seus problemas em 

um banco de dados que poderá ser compartilhado por todos.  

 

6.5  Aplicação da Etapa de Análise das Soluções - Especificar as Soluções 

 

A partir do catálogo de problemas e com base na proposição da QUALISIS-

BR, foi construído o catálogo de soluções para os problemas encontrados no Sinan, 

conforme demonstra o Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Catálogo de descrição de problemas e possíveis soluções selecionadas para os 
problemas apresentados na avaliação do Sinan  

 

DIMENSÃO ATRIBUTOS 
DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA 
POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES 

DATA, LOCAL 
E COMO FOI 
APLICADA A 

PRÁTICA 

Acurácia  

Cobertura  

Não comparação 
da relação de 
indivíduos da 
população de 

referência com 
fontes 

independentes. 

(1) Trabalhar os 
vários sistemas 
de informação de 
forma integrada; 
 

(2) Melhorar a 
captação da 
informação; 

 

Não resposta de 
unidade  

A informação sobre 
“não resposta da 
unidade” não está 

relatada na 
documentação de 
qualidade no nível 
de detalhamento 

necessário à maior 
parte das análises. 

(1) Avaliação da 
fidedignidade dos 
dados nos 
documentos; 
 

(2) Validação dos 
registros em 
prontuários; 

 
(3) Melhorar a 

qualidade do 
preenchimento 
quanto à 
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completitude dos 
instrumentos de 
notificação;  
 

(3) Obter toda a 
documentação 
ofertada por 
fontes seguras 
sobre o SIS. 

Identificação do 
erro e correção 

Não há avaliação 
para identificação 

de registros 
inválidos.  

(1) Estipular uma 
política de 
qualidade 
identificando 
cada erro, 
categorizando e 
buscando uma 
solução 
adequada;  
 

(2) Criar 
periodicidade de 
revisão do banco 
de dados do 
sistema. 

 

O relatório de erro 
não identifica 
claramente o 

registro e o campo 
identificado como 

incorreto. 

(1) Criar 
padronização em 
relatórios de 
erros. 

 

Não define o valor 
superior para cada 
faixa proposta para 

categorizar o 
percentual de 
correções de 

variáveis com erros 
e não identifica o 

valor atual 

(1)  Estipular uma 
política de 
qualidade 
identificando 
cada erro, 
categorizando e 
buscando uma 
solução 
adequada;  

(2) Criar 
periodicidade de 
revisão do banco 
de dados do 
sistema. 

 

Atualidade / 
oportunidade 

Dados 
atualizados no 
momento da 

liberação  

Os métodos 
utilizados pelos 

aplicativos e banco 
de dados não são 

revistos pelo 
menos uma vez ao 

ano. 

(1) Criar 
periodicidade de 
revisão do banco 
de dados do 
sistema. 

 

Documentação 
atualizada 

A documentação 
relativa à qualidade 
dos dados não está 

disponível no 
lançamento de 

dados e nas 
publicações.  

(1) Buscar na 
assistência 
técnica do SIS a 
documentação 
atualizada. 

(2) Elaborar uma 
documentação 
complementar 
com as 
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especificidades 
dos dados. 

 
Comparabilidade 

Comparabilidade 
histórica 

A magnitude dos 
problemas 

identificados na 
analise temporal 

não se enquadram 
em uma das 

categorias pré-
determinadas. 

(1) Elaborar base de 
dados para 
possibilitar a 
comparabilidade 
histórica dos 
dados;  

 

Usabilidade 

Documentação  

A liberação dos 
dados não é 

acompanhada de 
uma documentação 

para os usuários 
sobre sua 
qualidade, 

descrevendo os 
métodos utilizados 

na coleta e 
manipulação dos 

dados e 
fornecendo suas 

principais 
limitações. 

(1) Obter toda a 
documentação 
ofertada por 
fontes seguras 
sobre o SIS;  
 

 

 

Interpretabilidade 

Não há revisão do 
banco de dados 

seguindo 
orientações 

específicas de um 
guia de revisão, 

indicando em que 
ponto o impacto 
dos erros recém-
descobertos seria 
suficientemente 

grave para justificar 
a liberação de um 

subconjunto de 
dados revistos. 

(1) Criar 
periodicidade de 
revisão do banco 
de dados do 
sistema; 
 

 

Relevância / 
Pertinência 

Valor 

Não há avaliações 
de satisfação dos 

clientes conduzidas 
pelo menos uma 
vez a cada quatro 
anos, através de 

pesquisas internas 
e externas. 

(1) Implantar uma 
política de 
análise de 
satisfação do 
sistema;  
 

 

 

Fonte: elaborado pela autora  
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6.6  Aplicação da Etapa de Melhorias: Validação da Aplicabilidade dos 

Catálogos de Problemas/Soluções.  

 

Para realizar a etapa de Aplicação de Melhorias de acordo com a abordagem 

QUALISIS-BR será necessário que o responsável que aplicou a abordagem se 

organize e aplique as soluções do Quadro 23. Entretanto, este objetivo não é 

possível de ser alcançado em curto prazo de tempo para que seja possível 

documentar e avaliar o seu acontecimento nesta dissertação. Assim, nesta etapa 

realizamos uma validação qualitativa do Quadro 23. 

Esta avaliação foi submetida à apreciação de oito especialistas em domínio 

de qualidade de software e de sistemas de informação em saúde.   

O atributo de qualidade, objetivo desta avaliação, foi a “aplicabilidade” que 

significa “qualidade do que é aplicável”. Assim, com a sua realização, esperou-se 

responder a questão: “As soluções são aplicáveis aos problemas?”. Este atributo e a 

questão de avaliação foram escolhidos para auxiliar na resposta da questão 

norteadora desta dissertação: “a adoção de uma abordagem para aferir e aplicar 

soluções em sistemas de informação em saúde poderá trazer benefícios para a 

qualidade das informações em saúde?”.  

Para consolidar as respostas das questões foi feita a média das pontuações 

dadas pelos dois grupos. As Figuras 12 e 13 apresentam os gráficos com as 

respostas das questões avaliadas por cada grupo. Na Figura 12 é demonstrada as 

respostas dos participantes do Grupo 01 acerca da aplicabilidade dos catálogos de 

problemas/soluções identificados por R01, R02 e R03. Nas duas figuras as 

perguntas foram representadas por Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, em que a escala de 

respostas variavam de 1 a 5.  
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Figura 12 - Respostas dos participantes do Grupo 01 acerca da aplicabilidade dos catálogos 
de problemas/soluções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Na Figura 13 é demonstrada as respostas dos participantes do Grupo 02, 

identificados por R01, R02, R03, R04 e R05.  

 
 

Figura 13 - Respostas dos participantes do Grupo 02 acerca da aplicabilidade dos 
catálogos de problemas/soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborado pela autora 

 

As respostas tanto do Grupo 01 quanto do Grupo 02 foram positivas com 

média de 3,93 e 3,76, respectivamente, e uma média global de 3,82. Este resultado 

é próximo de “concordo parcialmente” de acordo com a escala escolhida, ou seja, é 

possível inferir que os especialistas concordam parcialmente que as soluções 

podem ser aplicadas aos problemas.  
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Na segunda etapa da validação procuramos reunir as falas dos entrevistados 

que refletiam as suas respostas acerca da seguinte pergunta: “Qual a sua percepção 

sobre a aplicabilidade das soluções?”. As respostas dadas a questão aberta dão 

indícios para poder entender o motivo dos especialistas concordarem parcialmente e 

não totalmente com a aplicabilidade das soluções aos problemas, conforme 

demonstrado pelas falas a seguir.  

 

“[...] as soluções parecem ser aplicáveis, entretanto no contexto da 
Sinan eu não saberia como selecionar a melhor solução...” (R01 - 
Grupo 1).  
 
“[...] a aplicabilidade aqui é óbvia, porém para algumas soluções 
existentes no catálogo não sei se um usuário comum, que não fosse 
formado na área de computação, seria capaz de selecioná-las e 
aplicá-las...” (R02 - Grupo 1).  
 
“[...] acredito que aplicar as soluções não seja o mais complexo, meu 
sentimento é que seja complicado saber se a solução que foi 
aplicada é a mais adequada...” (R02 - Grupo 1). 
 
“[...] meu sentimento é que as soluções são aplicáveis, porém com o 
quadro apresentado e meu pouco conhecimento em sistemas de 
informação na área da saúde eu não sei dizer se as soluções 
conseguiriam melhorar o Sinan, para saber isso seria necessário a 
comparação de duas avaliações quantitativas, uma antes e outra 
depois da aplicação das soluções...” (R01 - Grupo 2). 
 
“[...] minha opinião é que será preciso algum treinamento para que 
seja possível que o usuário/aplicador consiga escolher a melhor 
solução, mas após isso acredito que seja possível aplicar as 
soluções propostas...” (R02 - Grupo 2). 
 
 “[...] não conhecia as soluções que estão sendo propostas e 
qualquer opinião aqui seria simplista. Por ser um especialista na área 
de qualidade é obvio que eu não poderia deixar de ter o sentimento 
de que está faltando uma avaliação quantitativa da aplicação das 
soluções. Entretanto, reconheço que não é algo simples para este 
caso e que isso deverá levar um certo tempo...” (R03 - Grupo 2). 
 
“[...] infiro ser aplicável, mas precisa ter uma motivação para que 
estas soluções sejam aplicadas...” (R04 - Grupo 2). 
 
“[...] não consigo dizer o quanto fácil seria aplicar estas soluções, 
pois algumas delas envolvem vários stakeholders (pessoas 
envolvidas no SIS) desde a gerência, desenvolvedores do SIS até o 
usuário final. As soluções são aplicáveis, mas a facilidade de sua 
aplicabilidade somente será possível saber com a realização de 
algum experimento quantitativo...”(R05 - Grupo 2). 
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Analisando as respostas dadas pelos componentes dos dois grupos é 

possível encontrar e reunir três preocupações que foram manifestadas:  

1 - Como garantir que foi escolhida a melhor solução?  

2 - Como medir quantitativamente o resultado?  

3 – Como motivar a utilização das soluções?  

 

Provavelmente uma possível solução para a questão número 1 seria a criação 

de uma base de dados com os prós e contras de cada solução. Esta base de dados 

reuniria a experiência dos usuários para que seja possível ser transferida aos 

usuários/aplicadores menos experientes. Um viés desta solução é que a mesma 

solução aplicada em diferentes locais pode ter diferentes resultados. 

A questão número 2 se refere a realização de uma validação quantitativa. 

Entretanto, esta validação não é algo trivial, pois será necessária a avaliação deste 

sistema pelos próprios utilizadores, a contextualização dos problemas encontrados 

com o catálogo de problemas e a aplicação das soluções do referido catálogo. 

Deverá ser aferida a qualidade do sistema antes e depois da aplicação das 

soluções, descrever todo o processo realizado e documentar o experimento 

quantitativamente e qualitativamente. Todo este processo deve levar um tempo 

considerável para quantificar as soluções aplicadas e confirmar se de fato tiveram o 

efeito esperado. Assim, esta validação é necessária e deverá ser realizada em um 

trabalho futuro, fora do escopo desta dissertação.   

 A resposta da questão número 3 poderia ser simples e declarar que a 

motivação está inerente em seu próprio objetivo, ou seja, a motivação vem da 

possível melhoria da qualidade dos dados. Entretanto, os próprios participantes da 

validação, especialista na área de qualidade, já teriam em mente que somente esta 

simples motivação não seria o suficiente para motivar uma empresa pública que 

desenvolve e gerencia SIS no Brasil. Para traçar um paralelo comparativo e 

entender melhor a questão abaixo são levantadas algumas características 

motivacionais entre dois tipos de empresas, uma pública e uma privada.   

Uma empresa privada, fabricante de softwares, considera que investir na 

avaliação de qualidade e na busca contínua por melhoria torna sua empresa mais 

competitiva e assim ela poderá produzir mais e vender seus produtos mais baratos 

(dependendo de sua estratégia) e com menos erros de fabricação, deixando os 

clientes mais satisfeitos com os seus produtos (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 
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2012). Por outro lado, uma empresa pública de desenvolvimento de software pode 

considerar que investir para aumentar a qualidade reflete na produtividade e a 

previsibilidade dos resultados finais, facilitando assim o gerenciamento dos seus 

produtos (TAVARES; PAIM; CARVALHO, 2002). 

Em resumo, os investimentos na avaliação qualitativa dos SIS do Brasil, que 

por serem sistemas públicos herdam suas características, podem ser motivados 

tanto pelos seus superiores, que buscam facilitar o seu trabalho, como pelo próprio 

Ministério da Saúde que necessita de informações confiáveis.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na abordagem QUALISIS-BR o objetivo proposto é a produção e divulgação 

de soluções para os problemas identificados no sistema avaliado, objetivando uma 

informação de qualidade para subsidiar a melhoria das ações em saúde decorrente 

do uso dessas informações. Os benefícios deste trabalho vêm da criação de uma 

sistematização para ajudar usuários de sistemas de informação em saúde a 

encontrar problemas, resolvê-los e ainda publicizar as soluções no intuito de 

instanciá-las e colaborar na divulgação das mesmas.  

O uso das informações em saúde está sendo cada vez mais exigido, o que 

demanda uma maior utilização dos SIS. Isso acarreta o aumento da complexidade 

desses sistemas e a dependência de dados de qualidade para que seja possível 

obter informações de qualidade. Problemas que podem prejudicar a qualidade de 

entrada dos dados podem não estar presentes no sistema em si, podem estar nos 

usuários que o manipulam, na logística de inserção dos dados, na abrangência do 

sistema, entre outros. Existe, ainda, outro fator a se considerar, uma vez que 

problemas como esses independem de sua localização, ou seja, o mesmo sistema 

de informação pode ter a entrada de dados confiáveis em um determinado local, 

obtendo boa qualidade nas informações geradas, enquanto em outro local pode 

estar gerando informações com pouca qualidade, pois os diferentes usuários que 

inseriram os dados podem ter níveis de conhecimento diferentes.  

Este estudo identificou uma demanda para discussão sobre a qualidade dos 

sistemas de informação em saúde e em como viabilizar os processos de avaliação e 

melhoria dos SIS, abordagem para a melhoria da qualidade das informações. No 

entanto, apenas a relação de problemas e soluções abordadas neste instrumento 

não deve ser padrão de utilização desta metodologia. A validação da proposta 

baseada em outras dimensões de qualidade avaliadas, assim como a padronização 

e o uso dos processos utilizados nesta abordagem são ações necessárias para uma 

comparação mais precisa dos resultados deste estudo.  

Na aplicação da QUALISIS-BR no Sinan, em todas as dimensões avaliadas 

foram encontrados problemas relacionados aos atributos de cada uma delas. Esses 

problemas foram cadastrados no catálogo de problemas da QUALISIS-BR e foram 

propostas algumas soluções que foram incluídas no catálogo de soluções da 

abordagem. Em relação às dimensões avaliadas, na dimensão Acurácia, o sistema 
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apresentou problemas relacionados ao atributo “identificação do erro e correção”, 

demonstrando que esforços ainda precisam ser realizados para melhorar a 

facilidade de uso e identificação de registros inválidos encontrados nos relatórios de 

erros do sistema. Na dimensão Atualidade/Oportunidade, foi percebido que revisões 

regulares precisam ser realizadas em seu banco de dados para o aprimoramento de 

sua qualidade. Quando observamos os resultados da avaliação da dimensão 

Usabilidade notamos que a qualidade dos dados ainda não é avaliada antes da sua 

liberação, sugerindo a insuficiente realização de avaliações ou a inexistência destas, 

o que implica maiores limitações no uso adequado dessas fontes. Entretanto, nas 

dimensões Comparabilidade e Relevância/Pertinência os resultados da aplicação da 

QUALISIS-BR mostram que o sistema mantém uma padronização e conformidade 

dos elementos de dados e responde as adaptações de mudança do seu banco de 

dados. 

A análise desta proposta ressalta a importância de informações com 

qualidade, indicando a necessidade de se conhecer os problemas relacionados aos 

SIS, considerando os diversos aspectos que influenciam a qualidade das 

informações, no intuito de se elaborar medidas para seu aprimoramento. Com a 

aplicação da QUALISIS-BR, em outros SIS e/ou por outros avaliadores, novos 

problemas e soluções virão complementar os catálogos. Entretanto, esses 

problemas e soluções podem não ser devidamente documentados, o que pode ser 

um ponto fraco da abordagem. Assim, faz-se necessário que, como trabalho futuro, 

se crie facilidades para a aplicação da abordagem, tal como um site e/ou um sistema 

que guie o aplicador e que armazene as novas soluções e problemas.  

A proposta apresentada nesta dissertação, se incorporada às ações para 

aprimoramento das bases de dados dos sistemas de informação, irá iniciar uma 

discussão no intuito de avaliar o seu potencial e o conhecimento acerca dos 

problemas relacionados aos SIS. Outros olhares sobre a melhoria da qualidade da 

informação deverão ser incluídos em estudos futuros para que se possa avaliar a 

viabilidade do modelo, devendo ser incluído também a concepção que outros atores, 

tais como profissionais de saúde, gestores e usuários envolvidos na avaliação do 

uso das informações dão à qualidade da informação em saúde e a importância 

necessária ao processo de gestão da informação, assim como da disseminação 

regular do uso da abordagem de soluções relacionados aos diversos SIS. 
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APÊNDICE A – Termo de aprovação CEDEP  
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APÊNDICE B – Modelo de Avaliação de Qualidade de Dados utilizado como 
instrumento para avaliação do Sinan 

 

 
Dimensão 

 
Atributo 

 
Critérios 

 
O critério é alcançado se 

Acurácia  

Cobertura  

1.    A população de referência é 
citada explicitamente em todos 
os instrumentos de disseminação 
do SIS em sua esfera de 
governo / sob sua gestão. 

O critério é alcançado se a 
população de referência está 
indicada nos principais 
documentos de disseminação no 
último ano. 

2.    As fontes de sub ou sobre-
cobertura são identificadas 
regularmente 

O critério é alcançado se as 
fontes de sub ou sobre-cobertura 
são identificadas interna e 
externamente. 

3.    A relação de indivíduos da 
população de referência foi 
validada por comparação com 
fontes externas e independentes 

O critério é alcançado se foi 
realizada, no último ano, uma 
comparação da relação de 
indivíduos da população de 
referência com fontes 
independentes. 

4.    O percentual de sobre e 
sub-cobertura se enquadra em 
uma das categorias pré-definidas 

 Definir as categorias que devem 
servir de parâmetro e indicar a 
situação atual.  

Coleta e entrada 
de dados 

5.    Existem práticas que 
minimizam o esforço do 
preenchimento do formulário de 
coleta  

O critério é alcançado se são 
realizadas práticas para 
minimizar o esforço de 
preenchimento do formulário de 
coleta de dados. 

6.    Existem práticas de 
sensibilização que incentivam a 
cooperação 

Este critério é alcançado se 
existe pelo menos uma prática 
que incentiva a cooperação. 

7.    Existem práticas que dão 
suporte técnico aos fornecedores 
de dados  

Este critério é preenchido 
quando há pelo menos dois 
métodos pelos quais o apoio é 
dado aos fornecedores de 
dados. 

8.    São utilizados formulários e 
procedimentos padrão para a 
coleta de dados 

O critério é alcançado quando os 
procedimentos e os formulários 
de coleta são padronizados. 

9.    O percentual de variáveis 
essencias para as quais são 
realizadas medidas de controle 
de qualidade na entrada de 
dados se enquadra em uma das 
categorias pré-definidas. 

 Definir as categorias que devem 
servir de parâmetro e indicar a 
situação atual.  

Não resposta de 
unidade  

10. A magnitude de “não 
resposta de unidade” é 
mencionada na documentação 
referente à qualidade dos dados 

O critério é alcançado se toda a 
documentação referente à 
qualidade dos dados menciona a 
“não resposta de unidade” 

11. A quantidade de registros 
recebidos é monitorada a fim de 
detectar valores incomuns 

O critério é alcançado se forem 
realizadas avaliações de séries 
temporais para monitorar o envio 
de registros 
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12. A magnitude da “não-
resposta de unidade” se 
enquadra em uma das 
categorias pré-determinadas. 

O critério é alcançado se a 
informação sobre “não resposta 
da unidade” está relatada na 
documentação de qualidade no 
nível de detalhamento 
necessário à maior parte das 
análises. 

Não resposta de 
variável  

13. O % de não resposta das 
variáveis utilizadas para cálculo 
dos indicadores (variáveis 
essenciais) é avaliado 

O critério é alcançado se as “não 
respostas” são analisadas para 
todos os campos essenciais e se 
os campos para os quais os 
valores nulos são válidos são 
identificados por meio de um 
flag. 

14. A não resposta dos campos 
utilizados para cálculo dos 
indicadores se enquadra em uma 
das categorias pré-determinadas 

 Definir as categorias que devem 
servir de parâmetro e indicar a 
situação atual.  

Identificação do 
erro e correção 

15. São realizadas verificações 
de validade para cada variável 
utilizada para cálculo dos 
indicadores  

O critério é atendido se a 
avaliação é realizada e os 
registros inválidos são 
identificados. 

16. As regras para correção das 
variáveis essenciais são lógicas 
e consistentes 

O critério é alcançado se são 
realizadas avaliações 
consistentes e lógicas nas 
variáveis essenciais. 

17. Os relatórios de erros para 
as fontes de informação são 
fáceis de usar e compreender 

O critério é alcançado se o 
relatório de erro identifica 
claramente o registro e o campo 
identificado como incorreto. 

18. Define o valor superior para 
cada faixa proposta para 
categorizar o percentual de 
correções de variáveis com erros 
e identifica o valor atual 

Definir o valor superior para cada 
faixa proposta para categorizar o 
percentual de correções de 
variáveis com erros e identificar 
o valor atual 

Processamento e 
estimativa  

19. Existe documentação 
atualizada relativa a todos os 
processos de manutenção do 
banco de dados e produção de 
indicadores 

Este critério é satisfeito se todos 
os processos executados pelos 
profissionais envolvidos com o 
processamento do sistema, com 
a manutenção do banco de 
dados e com a elaboração de 
indicadores e dados agregados 
são devidamente documentados. 

20. Existe documentação 
atualizada relativa a todos os 
aplicativos do sistema 

Este critério é satisfeito se a 
documentação dos programas e 
dos aplicativos está atualizada e 
acessível. 

21. O sistema foi testado após a 
última revisão 

O critério é alcançado se a cada 
alteração no sistema são 
realizados testes e são emitidos 
aceites pelos principais usuários 
do sistema. 
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22. Os dados originais são 
mantidos em um local seguro 

Este critério é satisfeito se os 
dados originais são guardados 
em local seguro, possibilitando 
que quaisquer alterações dos 
dados feitas nos últimos três 
meses possam ser desfeitas. 

Atualidade / 
oportunidade 

Dados 
atualizados no 
momento da 

liberação  

23. A diferença entre a data de 
liberação dos dados e o período 
de referência se enquadra em 
uma das categorias pré-definidas 

Este critério é preenchido se a 
diferença entre a data de 
lançamento e o final do período 
de referência se enquadra em 
uma das categorias acima. 

24. A data de liberação dos 
dados foi anunciada 
antecipadamente. 

O critério é alcançado se a data 
de liberação dos dados foi 
anunciada com antecedência de 
4 meses para sistemas 
epidemiológicos.  

25. A data anunciada para 
liberação dos dados foi cumprida 

Este critério é satisfeito se os 
dados foram liberados antes ou 
na data oficial de lançamento. 

26. A eficiência dos recursos 
utilizados pelos aplicativos e 
banco de dados é revisada 
regularmente 

Este critério é satisfeito se os 
métodos utilizados pelos 
aplicativos e banco de dados 
foram revistos pelo menos uma 
vez no último ano. 

Documentação 
atualizada 

27. Os dados, indicadores, 
boletins e publicações foram 
liberados junto com 
documentação sobre sua 
qualidade em todas as mídias 

Este critério é satisfeito se a 
documentação relativa a 
qualidade dos dados estava 
disponível no lançamento de 
dados e das publicações 

28. A data anunciada para 
liberação das publicações foi 
cumprida 

Este critério é preenchido se as 
publicações foram liberadas 
conforme planejado. 

 Comparabilidade 

Dicionário de 
dados padrão  

29. As variáveis foram 
comparadas com o Dicionário de 
dados 

O critério é atendido se as 
variáveis foram comparadas com 
o Dicionário de Dados no último 
ano 

30. As variáveis estão em 
conformidade com o Dicionário 
de dados 

O critério é alcançado quando 
pelo menos 60% das variáveis 
que dispõem de definições no 
Repositório estão em 
conformidade. 

Padronização 

31. Os dados são capturados no 
nível mais apurado de 
detalhamento que for possível 

Este critério é cumprido se não 
mais que duas variáveis são 
coletadas com detalhes 
insuficientes para a maior parte 
dos estudos. Qualquer exceção 
precisa ser justificada. 

32. Para quaisquer variáveis 
derivadas, as variáveis originais 
também são mantidas na base 
de dados 

O critério é alcançado apenas se 
nenhuma variável utilizada como 
base para a criação de outras 
variáveis é permanentemente 
deletada da base de dados. 

Relacionamento 
entre registros 

(linkage) 

33. Os padrões de referência 
geográfica são respeitados 

Este critério é cumprido se as 
referências geográficas utilizadas 
pelo SIS foram definidas pelo 
IBGE. 
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34. Os dados são coletados 
segundo um intervalo de tempo 
consistente com as 
necessidades das análises 

Este critério é satisfeito se as 
informações estão disponíveis 
em períodos regulares, conforme 
as analises usuais. 

35. As instituições são 
identificadas pelo código do 
CNES 

Este critério é preenchido 
quando o SIS utiliza a base de 
dados do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde para 
identificar estabelecimentos ou 
profissionais. 

36. Os indivíduos são 
identificados pelo código do 
Cartão Nacional de Saúde 

O critério é alcançado quando os 
formulários de entrada do SIS 
solicitam o n. do Cartão Nacional 
de Saúde do usuário e/ou do 
profissional de saúde. 

Comparabilidade 
histórica 

37. Análise de tendências é 
usada para examinar mudanças 
nas variáveis essenciais ao 
longo do tempo. 

Este critério é preenchido se a 
análise de tendência foi realizada 
para as variáveis essenciais no 
último ano. 

38. A magnitude dos problemas 
identificados na analise temporal 
se enquadra em uma das 
categorias pré-determinadas 

 Definir as categorias que devem 
servir de parâmetro e indicar a 
situação atual.  

39. As alterações conceituais, 
metodológicas ou das variáveis, 
realizadas no sistema estão 
documentadas e acessíveis 

Este critério é alcançado quando 
um documento único de 
mudanças históricas é mantido, 
englobando mudanças de 
conceitos, metodológicas, 
estruturais e inclusão / exclusão 
de variáveis. 

Usabilidade  Acessibilidade 

40. Uma cópia congelada dos 
dados ou indicadores 
disponibilizados é elaborada a 
cada atualização, estando 
acessível 

Este critério é preenchido 
quando um subconjunto dos 
microdados da base de dados é 
congelado por liberação, 
garantindo que os resultados de 
novas análises não sejam 
alterados pelas eventuais 
correções de erros de 
processamento ou inclusões de 
novos registros realizados 
posteriormente à liberação dos 
dados. 

41. Indicadores e dados 
consolidados são disseminados 
em tabelas padronizadas 

Este critério é preenchido 
quando dados e indicadores pré-
definidos são disponibilizados 
regularmente em tabelas padrão 
e em análises por meio de 
instrumentos específicos ou de 
boletins direcionados a uma 
parcela de usuários que não 
necessitam dos microdados, mas 
apenas das estatísticas 
agregadas ou de tabelas 
resumidas. 
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42. Os sistemas de informação e 
suas formas de disseminação 
são catalogados e/ou publicados. 

Este critério é preenchido se 
existe um catálogo de sistemas 
disponível, indicando seu 
objetivo, conteúdo, as diversas 
formas de disseminação das 
informações. 

Documentação  

43. Existe documentação 
atualizada para usuário sobre a 
qualidade dos dados, 
disponibilizada a cada liberação 
dos mesmos 

Este critério é preenchido se 
cada liberação dos dados é 
acompanhada de uma 
documentação para os usuários 
sobre sua qualidade, 
descrevendo os métodos 
utilizados na coleta e 
manipulação dos dados e 
fornecendo suas principais 
limitações. 

44. Existe documentação técnica 
atualizada disponível sobre os 
métodos de processamento dos 
dados e qualidade do sistema  

Este critério é alcançado se a 
documentação específica para 
os profissionais de 
desenvolvimento e disseminação 
de dados está disponível a toda 
a instituição a cada liberação dos 
dados. 

45. Os dados provisórios são 
acompanhados de advertências 

Este critério é alcançado se 
qualquer lançamento preliminar 
dos dados é acompanhado de 
uma advertência, ressaltando 
que são dados provisórios que 
podem não estar completos 
(informar taxa de resposta 
recebida e a taxa de resposta 
esperada) e que estão sujeitos a 
revisão. 

Interpretabilidade 

46. Existem mecanismos 
disponíveis para os principais 
usuários-chave fornecerem 
feedback e receberem notícias 
das áreas responsáveis por 
produtos do sistema 

Este critério é satisfeito se as 
informações de contato com os 
gestores e desenvolvedores 
estão incluídas em todos os 
produtos do SIS, se os maiores 
utilizadores são encorajados a 
utilizá-las para fornecer feedback 
sobre quaisquer limitações que 
possam descobrir, se as 
limitações descobertas após a 
liberação dos dados são 
divulgadas para os usuários 
chave, e se existe uma rede com 
usuários-chave representantes 
de distintas instituições. 

47. A cada liberação dos dados 
são aplicados os critérios 
definidos para revisão  

Este critério é alcançado se a 
revisão do banco de dados 
segue orientações específicas de 
um guia de revisão, que deve 
indicar em que ponto o impacto 
dos erros recém-descobertos 
seria suficientemente grave para 
justificar a liberação de um 
subconjunto de dados revistos. 
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Relevância / 
Pertinência 

Adaptabilidade  

48. Existem mecanismos para 
manter gestores e usuários-
chave selecionados informados 
dos avanços do sistema 

Este critério é satisfeito se 
existem mecanismos 
institucionalizados para 
intercâmbio entre a equipe de 
desenvolvimento, gestores e 
usuários-chave. 

49. O banco de dados é flexível 
para adaptar-se a mudanças 

Este critério é alcançado quando 
um banco de dados tem 
demonstrado a capacidade de 
adaptação a questões 
importantes, liberando em tempo 
hábil uma nova versão do SIS. 

Valor 

50. Os dados coletados 
preenchem uma lacuna de 
informações sobre saúde. 

Este critério é satisfeito se o SIS 
contribui com informações, não 
disponíveis em outros sistemas, 
para a análise da situação de 
saúde da população ou com 
informações para a gestão. 

51. O uso dos dados e das 
informações é monitorado. 

Este critério é satisfeito se o 
nível de utilização dos dados é 
monitorado regularmente, sendo 
medido pelo número de hits no 
site com seus dados, pela 
quantidade de trabalhos 
apresentados em eventos 
utilizando seus dados, por 
citações na imprensa etc. 

52. A satisfação dos usuários é 
averiguada regularmente 

Este critério é satisfeito se as 
avaliações de satisfação dos 
clientes são conduzidas pelo 
menos uma vez a cada quatro 
anos, através de pesquisas 
internas e externas. 
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APÊNDICE C – Modelo do Formulário online aplicado aos especialistas para 
validação do catálogo de soluções 

 

Q1. Você acredita que as soluções são aplicáveis aos problemas (referentes ao Quadro 

23)? 

(1) Não acredito totalmente. 

(2) Não acredito parcialmente. 

(3) Indiferente. 

(4) Acredito parcialmente. 

(5) Acredito totalmente. 

 

Q2. Você utilizaria as soluções aos problemas apresentados (referentes ao Quadro 23)? 

(1) Não utilizaria totalmente. 

(2) Não utilizaria parcialmente. 

(3) Indiferente. 

(4) Utilizaria parcialmente. 

(5) Utilizaria totalmente. 

 

Q3. Você acredita que outras pessoas poderão aplicar as soluções aos problemas 

apresentados (referentes ao Quadro 23)? 

(1) Não acredito totalmente. 

(2) Não acredito parcialmente. 

(3) Indiferente. 

(4) Acredito parcialmente. 

(5) Acredito totalmente. 

 

Q4. Você acredita que é fácil a aplicação dessas soluções? 

(1) Não acredito totalmente. 

(2) Não acredito parcialmente. 

(3) Indiferente. 

(4) Acredito parcialmente. 

(5) Acredito totalmente. 

 

Q5. Você acredita que as soluções são confiáveis para serem aplicadas aos problemas? 

(1) Não acredito totalmente. 

(2) Não acredito parcialmente. 

(3) Indiferente. 

(4) Acredito parcialmente. 

(5) Acredito totalmente. 

 

 

 

 


