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Informação: da produção à utilização 

Conteúdo 

Conceitos básicos e subsidiários. Sistema de informação em saúde, ban

cos de dados, softwares. Cadastros em Vigilância Sanitária . Base geográ

fica da informação. 

A leitura deve permitir: 

• Conhecer os conceitos básicos de dado, informação, sistema, sis
tema de informação, assim como a lógica de construção de um sistema 

de informação em saúde, capaz de servir como instrumento para a 
tomada de decisão e para a ação. 

• Descrever, em linhas gerais, os principais Sistemas de Informação 

em Saúde utilizados, atualmente, no país, e identificar as informações 

que podem ser geradas a partir desses sistemas. 

• Conhecer os softwares mais comumente empregados em Saúde 

Pública . 
• Valorizar o espaço geográfico como possibi lidade de organizar inter
venções. 

• Ser capaz de construir um sistema de informação sobre a produ
ção em Vigilância Sanitária; va lorizar o papel do mesmo na avaliação 
do desempenho dos órgãos e na construção de uma ação integrada, nos 
níveis locais, regionais e nacional. 
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Informação: da produção à utilização 

Definições 

1) Informação: ato ou efeito de informar-se, informe; dados acerca 

de alguém ou de algo;conhecimento, participação; comunicação ou 

notícia trazida ao conhecimento de uma pessoa, ou do público; instru

ção, direção; conhecimento amplo e bem fundamentado, resultante de 

análise e combinação de vários informes; coleção de fatos, ou de 

outros dados fornecidos à máquina, a fim de se objetivar um processa

mento. 

2) Sistemas: conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os 

quais se possa encontrar ou definir alguma relação; disposição das par

tes, ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcio

nam como estrutura organizada. 

3) Sistemas de informação: não constavam da edição de dicionários 

da década de 1970. 
E então? Conclui-se que sistemas de informação são algo novo, ou 

pelo menos uma nova disciplina. 
E agora? Buscando definições mais operacionais, apresentadas no 

Quadro 1. 

Ainda mais direto: 

1) Informação é o conjunto de dados que, se fornecido sob forma e 

tempo adequados, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe, e a 

habilita a desenvolver melhor determinada atividade, ou a tomar deci

sões melhores. A utilidade e o valor da informação é determinado por 

quem a usa nas suas ações e decisões, não sendo, em si mesma, uma 
característica dos dados; assim, a utilidade e o valor da informação 

dependem do contexto . 

Marilia Sá Carvalho 
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direito à informação 

e democracia 

habeas data 

Código de Ética Médica 

2) Sistemas de Informação (SI) são sistemas que permitem a coleta , 
o armazenamento, o processamento, a recuperação e a disseminação de 
informações. Hoje, quase sem exceção, os SI baseiam-se no computador, 
e apoiam as funções operacionais, gerenciais e de tomada de decisão. 

Quadro 1 Conhecimento, informação e dado: definições básicas 

Termo Conhecimento Informação Dados 

Conceito O que é conhecido Conhecimento, formalizado, Representação da 
por seres humanos. dos estados de um sistema informação que pode ser 

que pode ser transmitido utilizada como um meio 

de um modo reprodutível. para a comunicação. 

É só? Quase. Uma questão ainda fica: o papel essencial da infor
mação na sociedade. O direito à informação é considerado, hoje, um 
aspecto fundamental da democracia. E o investimento de empresas, 
centros de pesquisa e governos em diversos aspectos da tecnologia da 
informação, entre os quais a Internet, é prova evidente de seu poder 
econômico. Na sociedade atual, ter a informação necessária, em tempo 
hábil, é vital, seja para impedir a disseminação de um surto de intoxica
ção, seja para cortar a propagação de boatos infundados, mas com gran
de potencial de criar confusão. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem aborda o direito à 
informação em seu artigo 192: "Todo o indivíduo tem direito à liberdade 
de opinião e de expressão ... ". A Constituição brasileira de 1988 reafir
ma a liberdade de expressão intelectual (artística, científica e de comu
nicação), independente de censura ou licença, e garante a inviolabilida
de do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e telefô
nicas; esse sigilo somente pode ser quebrado por ordem judicial, e nos 
casos que impliquem crime. Criou-se o habeas data, meio jurídico con
cedido pela autoridade judiciária, e utilizado para garantir o acesso a 
informações constantes de registros, ou bancos de dados, de entidades 
governamentais, ou de caráter público. 

O Código de Ética Médica impõe o sigilo quanto às informações 
confidenciais, relatadas ao médico no desempenho de suas funções , 
mesmo no trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu silêncio 
prejudique, ou ponha em risco a saúde do trabalhador, ou da comuni
dade. Além disso, o médico deve denunciar às autoridades competentes 
quaisquer formas de poluição ou deterioração do meio ambiente, preju-
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diciais à saúde e à vida. Ou seja, informar é um dever. No caso das ati
vidades da Vigilância Sanitária, é direito do cidadão ter acesso às infor
mações que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. 

Também nos órgãos da área da informática discute-se a regulamen
tação ética do tratamento da informação: considera-se como sigilosa e 
confidencial toda informação que se obtiver em razão do trabalho, sen
do vedada a divulgação da mesma sem o consentimento dos clientes 

e/ou empregadores. 
Enfim, ao lidar com informação, embora às vezes esta pareça algo 

intangível, é fundamental lembrar que: 
• o acesso aos dados que dizem respeito a um indivíduo lhe deve 

ser garantido (habeas data) . 

• o sigilo das informações, particularmente daquelas que podem 
prejudicar o indivíduo, em especial, no caso previsto na ética médica, 
deve ser preservado, garantindo-se, entretanto, o direito maior da cole- direito da coletividade 

tividade (confidencialidade). 

Sistemas de Informação 

Sistema de Informação em Saúde (SIS) é todo e qualquer sistema que 
permita a coleta, o armazenamento, o processamento, a recuperação e 
a disseminação de informações, baseadas em computador, e que 
apoiam as funções operacionais, gerenciais e de tomada de decisão de 
interesse da saúde. Assim, o cadastro de pacientes de um médico em 

um consultório particular é um sistema de informação em saúde? Não . 
Em geral, só se considera um SIS o sistema que tem por objetivo apoiar 
atividades voltadas para a saúde coletiva , no âmbito da gestão, da vigi
lância ou da pesquisa. Existe uma enorme gama de informações relati
vas à saúde que podem ser informatizadas, e nem por isso serão abor
dadas neste tópico. O cadastro de pacientes, as informações do almoxa
rifado de um grande hospital, a lista de estabelecimentos de saúde da 
Secretaria Municipal, o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas 
(DEF). informatizado, todos contém informações importantes para a 
saúde. Mas não são SISo 

Mas poderiam ser ... se todas estas informações estivessem sendo 
utilizadas para, por exemplo, se avaliar a qualidade da assistência aos 
pacientes, verificar prazos de validade, origem de medicamentos e con
dições de armazenamento. O próprio DEF poderia estar na base de um 
SIS - com fluxos, periodicidade e rotina - se suas informações fossem 
complementadas com outras, provenientes do Ministério da Saúde, atua
lizadas em bases regulares, e tornadas disponíveis através da Internet. 
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Então, definimos SIS como uma ferramenta para melhorar o 
desempenho das pessoas nas suas atividades no setor saúde (Figura 1) . 

Tendo esta definição sempre em mente, é relativamente simples 
listar as principais qualidades de um SIS que ajudam a melhorar o 
desempenho das pessoas nas suas atividades: 

1) Boa cobertura - Evitar perder informações é muito importante. 
A lista de farmácias deve ser o mais completa possível, o registro de 
óbitos deve incluir 100% das pessoas falecidas na localidade, permitin
do uma visão completa do problema. Ou seja, o planejamento do pro
cesso de coleta da informação deve buscar ser abrangente. 

2) Exatidão - A informação deve ser precisa, correta. O endereço 
registrado permite encontrar o estabelecimento; o registro do total de 
caixas de medicamentos adquiridas correspondem ao real. O tipo de 

ficha, a forma de coleta e a fonte da informação são importantes para a 
garantia da exatidão da informação. 

3) Pontualidade - A informação deve estar disponível em tempo 
hábil, para permitir tomar-se a decisão acertada; de pouco adianta saber 
de uma epidemia de sarampo depois que a epidemia já acabou . A pon
tualidade das informações é garantida pela adequada periodicidade da 
coleta ou da atualização dos dados. 

Diversos outros aspectos também devem ser considerados. Por 
exemplo, quanto tempo se pode dispender para conseguir boa informa

ção? Qual o custo de manter os dados sempre atualizados? Será neces
sária a informação pedida nesta ficha? (Figura 2) 

Graças a uma metáfora, é possível comparar equívocos na estrutu
ração dos sistemas de informação a dois problemas de saúde bastante 
atuais: obesidade e sedentarismo. 

Figura 1 Sistema de Informação, informação e dado 

Representação do mundo real 

Dados utilizados 

Organização e gestão da informação 

Dados: quais, onde, quando ... 



Figura 2 Custo da informação 

Custo mínimo 

Informação 
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Custo total 

da informação 

Custo de obtenção, 
manutenção e utilização 
da informação necessária 

Custo de não dispor 
da informação 
adequada e a tempo 

A obesidade do sistema de informação é causada pelo excesso de 
dados coletados, muito acima da capacidade real dos interessados em 

assimilá-los. Ou seja, coletar informações sobre a cor dos olhos da pes

soa que apresentou intoxicação alimentar é, evidentemente, pouco 

importante. Eventualmente não é tão simples decidir sobre a importân

cia da informação, sendo bastante comum a tendência a incluir mais e 

mais dados, simplesmente porque parece viável ou porque não irá 

aumentar tanto assim o questionário, ou porque poderá ser útil poste

riormente. Entretanto, o custo da informação - coleta, digitação, arma
zenamento -, aliado à crescente dificuldade de se extrair o que é real

mente importante da massa de dados, deve ser um freio. 

O sedentarismo é a falta de exercício do sistema, a não-utilização 
da informação. Por vezes o dado não apresenta boa qualidade. Porém 
somente utilizando a informação produzida será possível melhorar a 
qualidade da mesma, apontar os erros e estimular quem produz o dado 
a aperfeiçoar seu trabalho (Figura 3). 

A disseminação da informação deve ser feita em três níveis: disseminação 

• à sociedade em geral, como principal interessada na informação da informação 

sobre saúde. A produção do conhecimento que não busca a mais ampla 

disseminação, acaba por se tornar atividade estéril, e tende a se tornar 

arquivo morto dos órgãos de Saúde Pública; 
• aos responsáveis pela produção do dado; a retroalimentação é 

indispensável para reforçar a importância do dado e garantir o interesse 
do informante na manutenção e no aperfeiçoamento das suas atividades; 
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sistemas de 

abrangência nacional 

Figura 3 Utilidade da informação 

Informação crítica 

Informação potencial 
(essencial ao planejamento estratégico das ações) 

• aos responsáveis pela definição das ações de saúde, para auxiliá
los na estruturação das atividades fundamentais da Vigilância Sanitária . 

Informações em saúde e Vigilância Sanitária 

Os SISs podem informar sobre eventos em todos os municípios do terri
tório, em apenas alguns Estados, em unidades de saúde especiais, ou, 
apenas, em um município. Os sistemas de abrangência nacional mais 

conhecidos (e utilizados) são: 
• SIM - Sistema de Informações de Mortalidade; 
• SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos; 
• SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares; 
• SIA-SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais; 
• SINAN - Sistema de Informações de Agravos de Notificação. 
As informações geradas por estes sistemas se relacionam com 

diversas outras, de forma a se conhecer do que morrem os brasileiros, 
ou qual causa de internação isolada apresenta o maior gasto de recur
sos do Ministério da Saúde. As respostas a essas perguntas são fáceis 
para quem tem acesso aos dados gerados pelo SIM e pelo SIH-SUS. Por 
exemplo, em 1996, o grupo de causas de óbito mais freqüente em todos 
os Estados do país (exceto Roraima, Acre, Rondônia e Amapá, onde as 
Causas Externas predominam), era o das Doenças Cardiovasculares, 
com 27,5% do total de mortes; em setembro de 1998, a maior fonte de 
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gastos do SUS com o pagamento de atos médiCos foram as cirurgias, 

com 34/9% do gasto total. 
É fácil constatar essa realidade, uma vez que os dados estão na 

Internet (www.datasus.gov.br). Ou seja, cada óbito ocorrido no país é www.datasus.gov.br 

atestado, recolhido, codificado, digitado, corrigido e posto à disposição 
de quem se interessa em estudar as causas de mortalidade; cada inter-
nação paga pelo SUS pode ser computada para avaliar gastos públicos, 
ou o perfil de utilização de serviços hospitalares. Evidentemente, para 
cada análise, o tipo de dado necessário é diferente, e cada sistema de 
informações tem suas formas e seus formulários de coleta. 

A Vigilância Sanitária pode utilizar (e utiliza) diversos destes siste
mas. A notificação de toxinfecção alimentar informa sobre as más con

dições de preparo e consumo de alimentos; a alta mortalidade em ber
çário neonatal indica possível súrto de infecção hospitalar; o aumento 
do número de casos de malformação fetal pode dever-se à utilização de 
medicamento contra-indicado para a gestação (como se deu com a tali
domida). Algumas informações, entretanto, são de interesse principal
mente da Vigilância Sanitária, como as informações sobre produtos 
registrados e empresas autorizadas. 

O Quadro 2 resume o tipo de informação e a finalidade de dois 
importantes cadastros de atividades de Vigilância Sanitária. 

Estes cadastros têm em comum a proposta de atingirem cobertura 
de 100%. Ou seja, todas as empresas e todos os produtos deverão cons
tar destes sistemas de informações. E passam a se chamar sistemas de 
informações à medida em que existe regularidade na coleta e na análise 
dos dados, e dão origem a informações que irão orientar os usuários e a 
fiscalização. 

Outros sistemas trabalham com quadros parciais da realidade, 
perfeitamente adequados a seus objetivos. É o caso do SINITOX - Sis
tema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológica (www.fiocruz .br/ 
cictl oq ueel estru tI dectl sini toxl apresen t . h tm). Este sistema constituiu-o / 
em 1980/ o Ministério da Saúde, depois de constatada a necessidade de 
se criar um sistema abrangente de informação e documentação em 
Toxicologia e Farmacologia, de alcance nacional. Esse sistema deveria 
ser capaz de fornecer informações precisas sobre medicamentos, e 
demais agentes tóxicos existentes em nosso meio, às autoridades de 
Saúde Pública, aos profissionais de saúde e de áreas afins, e à popula-
ção em geral. O sistema se baseia na rede de Centros de Controle de 
Intoxicações existentes no país . Em 1985 o país contava com quinze 
destes centros e, em 1997 / passou a contar com trinta e um, localiza-
dos em dezesseis Estados brasileiros. Ou seja, ainda que nem todos os 
casos de intoxicação sejam conhecidos, este sistema de informações 

Sistema Nacional 

de Informação Tóxico

Farmacológica (SINITOX) 
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Quadro 2 Sistemas de Informações de produtos e empresas 

Descrição 

Origem/fonte 

Período e região 
de abrangência 

Atualização 

Variáveis 

Descrição 

Origem/fonte 

Período e região 
de abrangência 

Atualização 

Variáveis 

Subsistema de Informações de produtos registrados 

Contém informações administrativas e técnicas a respeito de produtos 
(alimentos, cosméticos e saneantes) com o objetivo de gerenciar 
e fiscalizar sua qualidade e conceder registro no órgão competente 
do Ministério da Saúde. Abrange Secretarias de Vigilância Sanitária 

(SVS), Secretarias Estaduais de Saúde (SES), Delegacias de Fiscalização 
Sanitária (DFS) e órgãos de proteção ao consumidor. 

Documentação técnica oriunda das empresas 

A partir de 1984, Brasil 

Eventual 

Nome do produto 

Nome da empresa 
Tipo de produto 

Tipo de embalagem 

Fórmula química 
Composição 

Subsistema de Informações sobre empresas autorizadas 

Contém cadastro das empresas, para fins de controle de produtos 
registrados na Secretaria de Vigilância Sanitária', e fornece 
informações sobre as atividades das empresas e a classe dos 

produtos que as mesmas comercializam/produzem. 

Documentação técnica oriunda das empresas 

A partir de 1984, Brasil 

Eventual 

Razão social 
Origem (nacional ou estrangeira) 

Representante legal 
CGC 
Atividade 
Classe de produtos 
Endereço completo 

Fonte: proveniente do DATASUS - http://www.datasus.gov.br/dirbd/area/tema06.htm 
, http://www.svs.saude.gov.br 
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permite diagnosticar a situação de forma bastante útil. Assim, sabe-se 

que: 
.os medicamentos (13.727 casos) e os animais peçonhentos (11.672) 

somaram, juntos, 50,5% do total de casos de intoxicação no Brasil em 1997; 
• crianças de 1-4 anos de idade (10.342 casos), adultos de 20-39 

anos (16.642), concentraram 53,7% dos casos registrados pelo SINI

TOX. 
Neste caso, o sistema trabalha com os dados originados pelos cen

tros de assistência toxicológica, cujo objetivo principal é o de orientar 

profissionais de saúde na assistência a casos de intoxicação e de enve
nenamento humanos, com base em informação sobre centenas de pro

dutos, e seus possíveis efeitos. 
Um outro sistema de informações baseia-se em amostra de nasci

mentos hospitalares, obtida através de Estudo Colaborativo Latino 
Americano de Malformações Congênitas - ECLAMC. E tem por objeti
vo identificar fatores de risco genéticos e ambientais, de defeitos congê
nitos, inclusive picos anormais na ocorrência desses defeitos. Neste 
caso, as fontes de informações também não garantem o registro da tota
lidade de casos, mas permitem conhecer, detalhadamente, diversas 

informações sobre um número limitado de crianças incluídas na amos

tra. E permitem comparar um valor esperado de casos de malformações 
naquela população com o número de casos efetivamente ocorridos, 
assim orientando os órgãos de saúde quanto a epidemias. Além disso, 
boatos, rumores, notícias de jornal a respeito de malformações congêni
tas são investigados. 

De grande importância para a Vigilância Sanitária é o SINAN - Sis
tema de Informações de Agravos de Notificação. Através desse siste
ma, recolhem-se informações sobre a ocorrência de diversos agravos à 

saúde, de notificação obrigatória. Todos os serviços de saúde devem 

informar aos órgãos responsáveis das Secretarias de Saúde os casos 
diagnosticados de qualquer destas doenças. Cada doença tem uma 
ficha para registro de suas principais peculiaridades. As informações 
mínimas são: 

• serviço: número da notificação, responsável pela notificação, 
identificação da unidade, data do registro; 

• identificação do paciente : nome, data de nascimento (ou idade), 
sexo, instrução, endereço de residência (o mais completo possível, com 
CEP, bairro, etc.), etnia (se for índio); 

• caracterização do agravo: data do início dos sintomas, e demais 
características de importância. 

O Quadro 3 apresenta o conjunto dos agravos notificados, acompa
nhados de um breve resumo dos principais objetivos do SIS para cada um. 

Estudo Colaborativo 

latino Americano 

de Malformações 

Congênitas (EClAMC) 

Sistema de Informações 

de Agravos de Notifica

ção (SINAN) 
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Quadro 3 Agravos do SINAN e respectivos objetivos 

Agravo 

Acidentes com 
animais peçonhentos 

Contato humano 

de raiva animal 

Raiva humana 

Coqueluche 

Difteria 

Doença exantemática 
(sarampo, rubéola) 

Febre amarela 

Dengue 

leishmaniose 

tegumentar americana 

leishmaniose visceral 

Esquistossomose 

leptospirose 

Meningite 

Hanseníase 

Hepatites virais 

Tuberculose 

Pneumoconioses 

Intoxicação 
por agrotóxico 

Continua na próxima página 

Principais objetivos do SIS 

Orientar e controlar a utilização de soro 

Orientar e controlar o tratamento com soro e controlar 

o acompanhamento do animal 

Identificar a história do contato 

Acompanhar a eficácia da vacinação DPT 

Acompanhar a eficácia da vacinação DPT 

Acompanhar a eficácia da vacinação 

Identificar o local do contágio e a história de vacinação 

Identificar o local do contágio e a presença de mosquitos 

Identificar o local do contágio e a presença de animais infectados 

Identificar o local do contágio e a presença de animais infectados 

Identificar o contato com água onde existe o caramujo e verificar 

condição de saneamento 

Identificar história de enchentes e contato com ratos 

Identificar o tipo (meningocócica, virai ou outras). 
controlar contatos e vacinação 

Fazer o seguimento do caso e de contatos 

Caracterizar os diferentes tipos de transmissão (água - tipo A; 
hemoderivados e sexual as demais) para controlar o contágio 

Seguimento do caso, relação com AIDS, resistência 
a medicamentos 

Relacionar com a ocupação e a empresa 

Relacionarcom ocupação, tipo de sintoma, contato com produtos 
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Quadro 3 (continuação) 

Agravo 

Tétano acidental 

Tétano neonatal 

Síndrome da 

rubéola congênita 

Sífilis congênita 

Doenças sexualmente 
transmissíveis 

AIOS 

Principais objetivos do SIS 

Verificar história de ferimentos e vacinação 

Verificar vacinação da gestante e condições de assistência 

ao parto 

Verificar a história materna e a vacinação 

Relacionar ao pré-natal e à realização de exames e tratamento 

Identificar contágio e avaliar a eficácia de tratamento 

Identificar forma de contágio (hemoderivados, sexual, 

uso de drogas) e acompanhar contatos 

Alguns destes agravos guardam relação fundamental com a Vigi
lância Sanitária, sendo fundamental utilizar estas informações e traba
lhar, em conjunto, com a Vigilância Epidemiológica. São de particular 
importância: 

• dengue, leptospirose, leishmaniose, esquis"tossomose (por envol
verem aspectos ambientais); 

• hepatite B, hepatite C, AIDS (em virtude de sua relação com o 
controle de hemoderivados); 

• pneumoconioses, intoxicação por agrotóxicos (em virtude de sua 
relação com o ambiente de trabalho). 

Outro SIS, de grande relevo para as atividades relacionadas ao 
ambiente de trabalho, baseia-se na CAT, a Comunicação de Acidentes 
de Trabalho. Este sistema é gerenciado pelo DATAPREV, empresa de 
Processamento de Dados da Previdência Social. Contém informações 
sobre acidentes de trabalho comunicados ao INSS, desde 1993. E se vol
ta para o cadastramento e o histórico dos acidentes de trabalho, inde
pendente da geração ou da concessão de benefício. 

O Quadro 4 resume os principais Sistemas de Informações de inte
resse para a saúde. 

Uma questão importante diz respeito à localização de todas estas 
informações, que depende de informação geográfica. A localização 
espacial dos eventos em saúde é particularmente importante para: 

Comunicação de 

Acidentes de Trabalho 

(CAT) 
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• estudar fatores ambientais de difícil detecção ao nível do indiví
duo; por exemplo, a possível contaminação por metais pesados ao redor 
de fábricas e a localização espacial da população exposta . 

• analisar gradiente de risco de grupos populacionais - estudos eco
lógico-espaciais; a delimitação de áreas homogêneas para orientar as 
ações necessárias e organizar a intervenção, é o procedimento tradicio

nalmente utilizado no controle de endemias e na seleção de estratégias 
de intervenção. 

Quadro 4 Sistemas de Informações, segundo tema 

Área 

Demografia 

Morbidade 

Produção 
de serviços 

Alimentação 
e nutrição 

Tema 

Nascimentos 

Óbitos 

População 

Doenças transmissíveis 

Câncer, doenças mentais, infecções hospitalares 

Incapacidades, absenteísmo, exames de saúde 

Morbidade institucional 

Acidentes de trabalho 

Ambulatórios conveniados ao SUS 

Hospitais conveniados SUS 

Programa de Imunizações 

Exames Laboratoriais 

Estado nutricional 

Sistemas 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 

Censos, contagens e estimativas do IBGE 

Sistemas de Informações de Agravos de Notificação - SINAN 

Sistemas de Informações de Agravos sob Registros Especiais 

Sistemas periciais (alguns relacionados ao INSS) 

Sistema de Informações Hospitalares - SIH-SUS 
Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA-SUS 
Sistema de Gerenciamento de Unidade Ambulatorial 
Básica - SIGAB 

Sistemas de informações sobre acidentes 

SIA-SUS 

SIH-SUS 

Subsistema de Avaliação do Programa de Imunizações - APl 
Subsistema de Estoque e Distribuição de Imunobiológicos - EDI 

Sistema de Informação Laboratorial para Exame 
Colpocitopatológico 

Sistema de Informação de Vigilância Alimentar 
e Nutricional - SINVAN 
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As informações geográficas organizam-se através do SIG - Sistema 
de Informações Geográficas, um sistema digital de captura, armazena
mento, recuperação, análise e apresentação de dados espaciais. A utili
zação do SIG na área da saúde vem crescendo, graças a seu poder de 
integrar diversas informações sobre a saúde da população através da 
localização espacial. Com este recurso, por exemplo, é possível analisar 

a distribuição das gestantes que fizeram uso de anticoncepcional inefi

caz, através de mapeamento da área de distribuição de maior número 

de cartelas ineficazes. E orientar, assim, um levantamento sistemático 
das farmácias da região, a fim de se apreender o produto e de se identi
ficar os distribuidores envolvidos na fraude. 

A implantação de um SIG, entretanto, não é tarefa simples, sendo 
necessariamente fruto da articulação de diferentes órgãos, nem sempre 
apenas da área da saúde. Mas é importante ter em mente a possível uti
lização, de um SIG e, assim, não esquecer que o adequado registro de 

endereços é condição indispensável para a eventual utilização do mes

mo. 
Retornamos, então, à definição de SIS: um instrumento para 

melhorar o desempenho das pessoas nas suas atividades no setor saú
de, através da oferta de informação pertinente, com as adequadas 
coberturas, e exatidão, na hora certa. 

Construindo um sistema de informação 
para a Vigilância Sanitária 

Com a ajuda desses exemplos, podemos começar a pensar em como se 
constrói um sistema de informações. Antes de mais nada, sistema de 
informações sobre o quê? Em que nível, com que detalhamento? Supo
nhamos que seja o momento de pensar um sistema de informações 
municipal - SUS - que tenha como propósito geral orientar as ações da 
Vigilância Sanitária. Por onde começar? Devemos começar definindo, 
claramente, o objetivo do sistema; assim, sempre será possível recorrer 
a esta definição para evitar o excesso de informação. 

Objetivo: permitir a análise e o monitoramento dos fatores de risco 
para a saúde relacionados a produtos, serviços e ambiente, com base 
nas informações coletadas no curso dos procedimentos de Vigilância 
Sanitária (inspeções, coletas de amostras, análise laboratoriais, investi
gações). 

Assim, este sistema de informações - que poderia ser chamado "Sis
tema de Informações para as Ações da Vigilância Sanitária/ SIAVS"- te
rá como base as próprias atividades da Vigilância Sanitária. Mas, infor-

Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) 
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mações importantes e úteis, por exemplo, sobre a ocorrência de toxi 

infecções, embora relacionadas ao propósito geral de um sistema d e 

informações para a Vigilância Sanitária, não serão parte daquele siste
ma. 

o SIAVS permitirá obter: 

• o registro de cada estabelecimento, acompanhado das informações 

referentes a todos os relatórios das atividades desenvolvidas - inspeções, 

laudos de análises laboratoriais, multas aplicadas, etc. - assim caracteri
zando um sistema de controle de qualidade de estabelecimentos; 

• o perfil da atuação da Vigilância Sanitária. 

Como então estruturar este sistema? Comecemos por definir como 

estas informações se relacionam. Na Figura 4 o sistema é alimentado 

por diversos tipos de informações. 

As linhas a ligarem o tipo de informação ao núcleo do sistema são 

pontilhadas, exceto aquela das ações de Vigilância. Assim se procurou 

ressaltar que, embora, todas as informações apresentadas no diagrama 

tenham importância para a Vigilância Sanitária, apenas aquelas refe-

Figura 4 Integração da informação para a Vigilância Sanitária 

denúncias 

inspeções 

laudos 

estabelecimentos 

produtos 

serviços de saúde 

termos e laudos 

Eventos de saúde 

SINAN 

SIH·SUS 

. SINITOX 

SIM 

SINASC 

SIA·SUS 

informações 

geográficas (SIG) 

serviços de uso coletivo 

atmosfera 

ambiente de trabalho 
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rentes às ações da própria Vigilância são geradas internamente; as 

demais têm origem nos mais diversos órgãos, a saber: 
1) Eventos de saúde - Junto à Vigilância Epidemiológica (SINAN), 

ao núcleo de epidemiologia, e sendo para o município, via Internet, na 
página do DATASUS (www.datasus.gov.br); esta página é permanente- www.datasus.gov.br 

mente atualizada, e traz diversas informações muito úteis, inclusive 
demográficas e socioeconômicas, além de permitir tabulações simples 

dos daq.os; 
2) Ambiente - Estas informações estão dispersas em diversos 

locais, e em cada município apresentam peculiaridades; 
3) Cadastros - Parte destes cadastros estão na própria Vigilância 

Sanitária, pois a necessidade da concessão de alvará de funcionamento 
permite organizar estas informações. Além disso, nos órgãos de classe -

associações comerciais, sindicatos - e nos demais órgãos de fiscalização 
municipal e estadual é possível obter, ainda que desorganizadamente, 
as bases iniciais para um cadastro abrangente dos estabelecimentos 

sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária. 
Organizemos, então, o subsistema de informações relativas às 

ações da própria Vigilância Sanitária. Em primeiro lugar, como este sub
sistema deverá relacionar-se aos demais, é imprescindível cada estabe-
lecimento ter um código de identificação, o mesmo existente nos cadas- código de identificação 

tros. Ou seja, através do código do estabelecimento poderemos obter a 
história de cada estabelecimento, e recuperar todas as informações 

constantes nos cadastros, e todas as ações da Vigilância realizadas em 
cada local. 

Um problema comum na estruturação de bancos de dados é a 
designação de códigos. A tentação, em geral, é atribuir um número a 
cada estabelecimento visitado, desde o 0001/ e em seqüência. Esta não 
é a melhor solução. Depois de cem estabelecimentos codificados, como 
descobrir o código "daquela padaria que visitamos em abril?". A primei
ra recomendação é utilizar os códigos já existentes, seja nos alvarás emi
tidos na própria Secretaria, seja nos cadastros dos órgãos de classe. 
Além disso, é interessante utilizar uma numeração estruturada, em que, 
por exemplo, os dois últimos dígitos depois do traço permitam classifi
car o estabelecimento conforme o tipo - alimentação , farmácia, cabelei
reiro/ consultórios, clínicas, etc. Mas, como a criação de cadastros é 

assunto para livros inteiros, cabem, aqui somente duas sugestões essen
ciais: pensar na forma de codificar, antes de começar a atribuir núme
ros/ e, se possível, utilizar identificadores já existentes. 

Uma vez garantida a possibilidade de juntar informações de dife
rentes origens, através do código de identificação, se deve definir os 

dados a serem registrados, ou quais campos serão coletados em cada 
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arquivo 

formato 

formulário 

atividade da Vigilância Sanitária. Nos sistemas de informações defini
dos anteriormente trabalha-se, em geral, com informações digitais, ou 
seja, utilizam-se computadores. Neste caso, os dados a serem analisa
dos ficam arquivados em bancos de dados. 

Um arquivo em computador consiste em um conjunto de informa
ções gravadas em algum meio físico - disco rígido, disco flexível, CD
ROM. Um documento a ser lido em processador de texto é um arquivo , 
um programa a ser executado também se guarda no computador como 
um arquivo, e, ainda, um conjunto de dados sobre os estabelecimentos 
de saúde é guardado como um arquivo. Para se ler um arquivo do tipo 
documento é necessário um programa de computador capaz de lê-lo . 

Um arquivo do tipo banco de dados também precisa de um programa , 
denominado gerenciador de bancos de dados; existem diversos destes 
programas, comerciais e de domínio público. Mas nem sempre é sim
ples mudar de programa ou importar os dados de um formato para 
outro, pois cada programa arquiva os dados de uma maneira particular 
(chamada formato). 

A estrutura usual de um banco de dados é apresentada no Quadro 
5. Cada variável será registrada em um campo do banco de dados. No 
exemplo acima, as características do estabelecimento (endereço, nome, 
CGC/ etc.) estariam em outro banco de dados, o cadastro de estabeleci

mentos. Observe-se, ainda, que os campos estão preenchidos com 
números (exceto a data). A prática usual é esta: todas as possíveis res
postas/ para cada campo, são codificadas previamente, e registra-se o 
código. Desta forma, padroniza-se o que será, de fato, objeto de cole ta e 
de digitação. 

Para tornar viável a criação deste banco de dados é necessário cada 
procedimento da Vigilância Sanitária dispor de um formulário próprio, 
em que a coleta de informações seja padronizada, e cada variável seja 

Quadro 5 Banco de dados - exemplo 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo N 

Código do Tipo de Datas Medidas Responsável 
estabelecimento infração 

123-4 2 12/09/1998 4 23 

098-0 13/10/1998 2 21 
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muito bem definida, para que se obtenha a informação necessária, in

dependente da pessoa a colher o dado. Os elementos que podem vir a 

constituir um sistema de informações das atividades da Vigilância Sani

tária são: 
• roteiros, ou relatórios de inspeção; 

• notificações de denúncia; 
• termos de coleta de amostras de produtos ou de elementos 

ambientais; 

• outros instrumentos de registro de procedimentos da Vigilância 

Sanitária; 

Algumas variáveis são fundamentais, em todos os elementos: 

• o local alvo do procedimento (devidamente codificado!!!); 

• o procedimento realizado; 

• a origem do evento que levou ao procedimento; 

• a finalidade do procedimento; 

• outros procedimentos (por exemplo, o envio de amostra a labora

tório; o resultado do exame será incorporado posteriormente); 

• os recursos humanos envolvidos. 

Com base nos arquivos organizados no gerenciador de banco de 

dados, como extrair a informação desejada? Algumas funções são pró

prias deste tipo de programa: ordenação, busca, contagem. Ou seja, 

colocar os dados em ordem é muito simples, pois qualquer variável ser

ve para tanto. É possível ordenar o banco de dados, do exemplo acima, 

pela data da inspeção, pelo código do estabelecimento ou pelo funcio

nário responsável pela inspeção. Buscar todas as inspeções realizadas 

na empresa n2 048, ou contar por quantas inspeções a mesma já passou 

também é fácil. pois cada uma destas operações exige apenas um 

comando, ou um clique no mouse. Cruzar duas informações, e situá-las 

em tabelas, já não é tão simples, e implica, em geral, o uso de um paco

te estatístico. 
Existem inúmeros softwares de estatística, sendo dois muito utiliza

dos nos serviços de saúde no Brasil, 'por serem de domínio público e 

desenhados segundo demandas da área da saúde. O mais antigo, e 

variáveis 

conhecido, mundialmente, é o EPI-INFO, já na sua versão 6, um progra- EPI-INFO 

ma desenvolvido no CDC (Center for Disease ContraI nos EUA). de domí-

nio público, ou seja, gratuito; o EPI-INFO pode ser obtido através da 

Internet, no seguinte endereço: www.cdc.gov/epo/epi/epiinfo.htm. www.cdc.gov/epo/epi/ 

Este programa tem diversos módulos, inclusive um pequeno editor epiinfo.htm 

de textos, um banco de dados, e um programa estatístico. Utilizando-o, 

é possível, e razoavelmente simples, montar a ficha de coleta da infor-

mação, registrar a entrada do dado (criação e digitação do banco de 

dados), tabular variáveis, calcular média, ver gráficos, entre diversas 
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www.datasus.gov.br/ 

tabnetltabnet.htm 

TabWin 

www.datasus.gov.br/ 

tabwin/tabwin.htm 

outras funções. Existe um manual EPI-INFO em português, que o De

partamento de Medicina Coletiva da Escola de Medicina da Santa Casa 
de São Paulo fornece. E o programa vem acompanhado de tutoriais, que 
auxiliam bastante a utilização do mesmo. 

O outro programa é nacional, e desenvolvido pelo DATASUS. Foi 
criado para atender a necessidade de se dispor de um instrumento, sim
ples e rápido, para realizar tabulações com dados dos sistemas de infor
mações do Sistema Único de Saúde. Existem três versões : a mais anti 
ga, para DOS, uma recomendada para computadores que utilizam o 
Windows™ e uma versão para utilização através da rede, para tabula
ções rápidas on line. A página www.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm 

apresenta a possibilidade de se produzir tabulações dos mais diversos 
assuntos, segundo as principais bases de dados secundárias do país, des
de o censo demográfico até a mortalidade. É possível, assim, por exem
plo, saber a proporção de residências com coleta de lixo regular, por 
município, de cada estado, ou o total de doses de vacina aplicadas. 

O TabWin permite construir índices e indicadores de produção de 
serviços, de características epidemiológicas (incidência de doenças , 

agravos e mortalidade) e dos aspectos demográficos de interesse (edu
cação, saneamento, renda, etc.). por Estado e por município. Além dis
so é possível importar as tabulações efetuadas na Internet (geradas 
pelo aplicativo TABNET), realizar operações aritméticas e estatísticas 
nos dados da tabela gerada ou importada pelo TabWin, e elaborar grá· 
ficos de vários tipos, inclusive mapas, com base nos dados dessa tabe

la. Para dispor deste programa, basta acessar a página do DATASUS 
(www.datasus.gov.br/), ou ir direto à página do software: www.datasus. 

gov. br/tabwin/tabwin.htm. 

Sistema de informação para a Vigilância Sanitária: 

a experiência do Estado de São Paulo* 

Ante a inexistência, no Brasil, de Sistemas de Informações em Vigilân
cia Sanitária (SIVISA), estruturados e integrados, construiu-se o sistema 
apresentado a seguir, baseado na experiência de implantação no Centro 
de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde. 

Na primeira etapa da construção deste sistema deu-se a padroniza
ção dos procedimentos de Vigilância Sanitária, tendo como base as 
grandes áreas de atuação: Serviços de Saúde, Produtos, Saúde do Traba-

• Este item teve a participação de Maria Luiza Stucchi . 
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lhador e Meio Ambiente. Os critérios utilizados para a definição dos 

procedimentos basearam-se na complexidade de execução, no tipo de 
atividade desenvolvida, por tipo de estabelecimento alvo da ação, no 

nível de conhecimento e/ou especialização do profissional de Vigilân
cia, e na necessidade de equipamentos, instrumentos técnicos, normas 
e legislações específicas. Além de necessária na execução da atividade, 
a padronização é indispensável para a coleta da informação. A lista de 
procedimentos, criada após avaliação de todos os Estados, passou a 

compor a tabela de procedimentos do SIA-SUS (Quadro 6). 

Quadro 6 Procedimentos em Vigilância Sanitária - SIA·SUS 

Procedimento 

Inspeção sanitária 

(oleta de amostra 

Educação e comunicação 
em Vigilância Sanitária 

Definição 

Procedimento que busca levantar e avaliar, in loco, os riscos 
à saúde da população, presentes na produção e na circulação 
de mercadorias, na prestação de serviços, na intervenção sobre 

o meio ambiente, inclusive o de trabalho, e as identificação e 
notificação das medidas de correção conforme legislação vigente. 

Procedimento de caráter fiscal, que inclui as colheitas de amostras 
de produtos/substâncias relacionadas à saúde, ou que tenham 
efeito sobre a mesma. 

Procedimento que se refere às atividades planejadas de educação 
e comunicação, com o objetivo de promover a adoção de compor

tamentos, atitudes e práticas sanitárias e de veicular informações 
sobre a produção e a circulação de mercadorias, a prestação 

de serviços, o meio ambiente e o ambiente de trabalho. 

Na etapa seguinte deu-se a estruturação do SIVISA, descentraliza
do e hierarquizado. Estes dois adjetivos, quase um jargão da área de 
sistemas de informações em saúde, significam apenas que o fluxo de 
informações será decidido de comum acordo entre as várias instân
cias a atuarem na Vigilância Sanitária. E que as informações serão uti
lizadas nos vários níveis local, regional e central, a fim de se atender 

às instâncias de planejamento na elaboração de políticas em Saúde 
Coletiva. 

Para pôr em prática a NOB/96, a partir de sua publicação, iniciou
se a discussão sobre a padronização dos procedimentos de Vigilância 
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módulos do sistema 

instrumentos de coleta 

Sanitária, segundo suas grandes áreas de atuação: Serviços de Saúde, 
Produtos, Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente. A preocupação bási
ca durante a elaboração de sistema foi a de facilitar a compreensão dos 
usuários. Por isso, partiu-se de um sistema já conhecido, o Sistema de 
Informação Ambulatorial - SIA/SUS - fazendo-se uso de suas tabelas 
complementares. Acrescentaram-se a este sistema particularidades da 

Vigilância Sanitária, como por exemplo, códigos específicos, de forma a 
contemplar as necessidades dos profissionais de Vigilância Sanitária. 

O sistema contém três módulos: cadastro, produção e profissionais. 
O nível básico do sistema é o município, onde se realiza a coleta da in
formação, e que éa primeira instância a trabalhar a mesma. Os níveis 
regional e estadual também recebem as informações, que devem ser 
repassadas, em tempo hábil, para a tomada de decisão e o planejamen
to das ações. 

A estrutura básica do sistema define a utilização de três instrumen
tos de coleta: ficha de cadastro de estabelecimentos, ficha de cadastro 
de unidade/equipe executora e ficha de procedimentos de Vigilância 

Sanitária. Cada instrumento gera um banco de dados e todas as infor
mações se complementam, sendo possível efetuar os cruzamentos per
tinentes à cada instância do Sistema Único de Saúde. 

O cadastro dos estabelecimentos permite conhecer o universo de 
atuação, de forma a se programarem, executarem e avaliarem as ações 
de Vigilância Sanitária. Este cadastro permite conhecer o total de esta

belecimentos segundo: 
• tipo e ramo de atividade (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas do Ministério do Trabalho); 

• risco e área de abrangência (município, estado); 

• total de empregados; 
• total de empregados terceirizados; 
• regime legal (públicos ou privados) e atividade econômica. 
Definido o universo de atuação, o segundo passo é cadastrar os 

recursos envolvidos nas atividades da Vigilância Sanitária, recursos 
humanos e de equipamentos. O banco de dados de unidade/equipe for
nece as seguintes listagens para responder a estas questões: 

• funcionários credenciados para executar ações de Vigilância Sani

tária; 
• total de funcionários credenciados; 
• número de equipes de Vigilância Sanitária; 
• número de funcionários por categoria profissional; 
• relação de equipamentos existentes. 
O banco de dados de produção permite avaliar as atividades, e 

deve responder às seguintes questões: 
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• total de procedimentos realizados, por tipo (inspeção, coleta de 

amostra, educação); 
• total de procedimentos executados, por profissional; 
• total de procedimentos realizados, por tipo de estabelecimento; 
• listagem dos estabelecimentos que foram objeto de algum proce

dimento; 
• número de estabelecimentos inspecionados, por tipo de estabele

cimento e por origem da demanda; 
• total de procedimentos, por tipo e por profissional; 

• relação dos estabelecimentos inspecionados, por cada profissional. 
O cruzamento das informações dos três cadastros - conformando 

um verdadeiro sistema de informações - permite, de fato, conhecer o 
universo de ação, os recursos existentes e o que é feito. As possibilida
des são amplas, como se pode ver no Quadro 7. 

Quadro 7 Cruzamento das informação entre os cadastros dos componentes dos SIVISA 

Cruzamento 

Banco de estabelecimentos 
x 

Banco da equipe 

Banco da produção 

x 
Banco da equipe 

Banco da produção 
x 

Banco de estabelecimentos 

A informação obtida propicia: 

Conhecer o universo de atuação da Vigilância Sanitária, 
tornando possível a determinação da equipe mínima; 
verificar capacidade operacional (recursos humanos e 
equipamentos) para realizar os procedimentos de acordo 

com as características dos estabelecimentos; 

verificar o credenciamento do profissional que realizou 

o procedimento; verificar a atividade profissional 
do executor; verificar a compatibilidade entre o 

procedimento realizado e a condição de gestão do 
município ou Estado; 

verificar cadastramento do estabelecimento que foi 
alvo da ação; verificar complexidade do procedimento, 
relacionando-a ao tipo/atividade econômica do 

estabelecimento. 
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