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RESUMO 
 

A vigilância da saúde compreende um arcabouço multidisciplinar onde conhecimento e 

disciplinas devem ser tratadas de forma a permitir respostas rápidas em situações de risco à 

saúde. O setor de saúde representa um ambiente complexo onde um número significativo de 

dados é gerado e devem ser coletados e processados para que permitam análise e posterior 

tomada de decisão. Isso abre novas oportunidades para o uso de sistemas de informação a fim 

de apoiar setores como o da vigilância epidemiológica, onde a rapidez da resposta a um fator 

de risco resulta em menor impacto negativo causado ao ser humano. Diante deste contexto, e 

de acordo com as estratégias do SUS para auxiliar a gestão publica da saúde utilizando 

tecnologias computacionais, onde o foco é o SUS Eletrônico, o presente trabalho tem como 

objetivos: a) criar um aplicativo de informática (Panóptico) para atuar na coleta de dados da 

vigilância epidemiológica em prontuários eletrônicos de pacientes da rede de atenção básica, 

armazenados no banco de dados do programa e-SUS Atenção Básica; b) processar e fornecer 

informações sintetizadas com uso de gráficos e relatórios padronizados para gestão da 

vigilância epidemiológica da atenção básica do município; c) analisar os resultados obtidos 

com o uso do aplicativo. Trata-se de um estudo de natureza descritiva sobre o procedimento 

de desenvolvimento de um aplicativo de informática utilizando uma metodologia para cálculo 

do nível endêmico de um agravo ou doença, e diagnóstico da ocorrência de uma epidemia. O 

aplicativo foi desenvolvido com base na análise de funcionamento do programa de 

computador e-SUS AB PEC, e contou com apoio da estrutura funcional da Secretaria 

Municipal de saúde de Montes Claros, setor de coordenação de vigilância Epidemiológica. 

Foi aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri sob o número 3.176.604. Como resultados, foram produzidos o 

aplicativo de computador Panóptico e a presente dissertação descrevendo os passos de sua 

construção. A criação e avaliação do aplicativo caracterizou-se pela proposta inovadora de 

uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão como fonte de dados para processos de vigilância 

epidemiológica, e pela possibilidade de acesso ao aplicativo a partir de qualquer localização 

geográfica, desde que disponíveis os requisitos tecnológicos necessários. 

 
Palavras chave: Prontuário Eletrônico. Sistemas de Informação em Saúde. Sistema Único de 

Saúde. Vigilância Epidemiológica. 

 

  



 

 

 

RESUMEN 
 

La vigilancia de la salud comprende un marco multidisciplinario donde se deben 

abordar los conocimientos y las disciplinas para permitir respuestas rápidas a situaciones que 

amenazan la salud. El sector de la salud representa un entorno complejo donde se genera una 

cantidad significativa de datos y se debe recopilar y procesar para su análisis y posterior toma 

de decisiones. Esto abre nuevas oportunidades para el uso de sistemas de información para 

apoyar sectores como la vigilancia epidemiológica, donde la respuesta rápida a un factor de 

riesgo resulta en un impacto menos negativo en los humanos. Dado este contexto, y de 

acuerdo con las estrategias del SUS para ayudar a la gestión de la salud pública utilizando 

tecnologías computacionales, donde el enfoque es el SUS electrónico, el presente trabajo tiene 

como objetivo: a) crear un programa informático (Panoptic) para actuar y recopilar datos de 

vigilancia epidemiológica de registros médicos electrónicos de pacientes de atención primaria 

almacenados en la base de datos de atención primaria de e-SUS; b) procesar y proporcionar 

información sintetizada con el uso de gráficos e informes estandarizados para la gestión de la 

vigilancia epidemiológica de los servicios básicos de salud municipal; c) analizar los 

resultados obtenidos con la aplicación. Este es un estudio descriptivo sobre el procedimiento 

de desarrollo de una aplicación informática que utiliza una metodología para calcular el nivel 

endémico de un sufrimiento o enfermedad, y el diagnóstico de la aparición de una epidemia. 

La aplicación fue desarrollada en base al análisis de funcionamiento del programa informático 

e-SUS AB PEC, y fue apoyada por la estructura funcional de la Secretaría de Salud Municipal 

Montes Claros, el Sector de Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Fue aprobado por el 

Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal de Jequitinhonha y los Valles 

Mucuri con el número 3.176.604. Como resultado, se produjo el programa de computador 

Panoptic y la presente disertación que describe los pasos de su construcción. La creación y 

evaluación del programa informático se caracterizó por la propuesta innovadora de utilizar el 

Registro Electrónico del Ciudadano como fuente de datos para los procesos de vigilancia 

epidemiológica, y la posibilidad de acceder a la aplicación desde cualquier ubicación 

geográfica, siempre que los requisitos tecnológicos necesarios estén disponibles. . 

 

Palabras clave: Historia clínica electrónica. Sistemas de información en salud, Sistema de 

salud unificado, Vigilancia epidemiológica. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Health surveillance encompasses a multidisciplinary framework where knowledge and 

disciplines should be addressed in a way that allows rapid responses in health risk situations. 

The health sector represents a complex environment where a significant number of data is 

generated and must be collected and processed for analysis and subsequent decision making. 

This opens new opportunities for the use of information systems in order to support sectors 

such as epidemiological surveillance, where rapid response to a risk factor results in less 

negative impact on humans. Given this context, and in accordance with the strategies of the 

SUS to assist public health management using computational technologies, where the focus is 

the electronic SUS, the present work aims to: a) create a computer application (Panóptico) to 

act in the collection of Epidemiological Surveillance data in electronic records of patients of 

the Basic Attention network, stored in the database of the e-SUS Basic Attention Program; b) 

process and provide information synthesized through the use of standardized charts and 

reports to manage the epidemiological surveillance of Primary Care of the municipality; c) 

analyze the results obtained with the use of the application. This is a descriptive study on the 

procedure for developing a computer application using a methodology for calculating the 

endemic level of an illness or disease and diagnosing the occurrence of an epidemic. The 

application was developed based on the analysis of the e-SUS AB PEC computer program, 

and was supported by the functional structure of the Municipal Secretariat of Montes Claros, 

epidemiological surveillance coordination sector. It was approved by the Research Ethics 

Committee of the Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys under the 

number 3.176.604. As results, the Panopticus computer application and the present 

dissertation describing the steps of its construction were produced. The creation and 

evaluation of the application was characterized by the innovative proposal to use the 

Electronic Citizen's Record as a source of data for epidemiological surveillance processes and 

for the possibility of access to the application from any geographical location, provided the 

necessary technological requirements are available. 

Keywords: Electronic Records. Health Information Systems. Single Health       System.    

Epidemiological Surveillance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Revolução industrial proporcionou, além do aumento da produção, avanços 

tecnológicos que geraram implicações econômicas e sociais. A partir dela, houve ao final do 

século XX, a Revolução tecnológica caracterizada pelo aparecimento da microeletrônica com 

os avanços da microbiologia, engenharia genética e informática. A tendência é que o século 

XXI se consolide como a era da sociedade da informação, trazendo a tecnologia da 

informação como um novo paradigma, com repercussões nos mais diversos aspectos da vida 

cotidiana (PINHO, 2011). 

Atualmente se utiliza das tecnologias para agir sobre a informação, elas permitem 

reorganizar e reverter os processos de forma flexível, por isto são ferramentas poderosas na 

solução dos problemas, com alta penetrabilidade e efeitos diretos nas atividades humanas 

(CASTELLS, 2005). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) influenciam todas as áreas. 

Na saúde, de acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), a sua aplicação se justifica 

pelos avanços tecnológicos e seus impactos (WHO, 2011). Neste segmento a informação é a 

base para a gestão dos serviços, pois orienta a implantação, acompanhamento e avaliação dos 

modelos de atenção à saúde e das ações de prevenção e controle de doenças (BRASIL, 2009). 

A incorporação das ações de vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático 

de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. 

De acordo com a publicação da Portaria Ministerial nº 2.436 - Art. 5º, esta medida é condição 

essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades da população (BRASIL, 

2017). Além disso, visa o planejamento e a implementação de ações para a proteção da saúde 

da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a 

promoção da saúde. 

Diante dessas demandas as TIC’s representam uma ferramenta imprescindível à 

Vigilância Epidemiológica (VE). Na tríade “informação-decisão-ação”, a informação 

representa o fator desencadeador do processo, seja ela a percepção de que qualquer 

notificação de agravo ou enfermidade parte do indício, suspeita ou constatação médica, 

segundo o programa e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), ela é de caráter obrigatório. 

A notificação compulsória tem sido a principal fonte de informações da VE, 

contudo, segundo relatos de profissionais da Vigilância Epidemiológica municipal e da 

Secretaria Regional de Saúde, há situações em que o profissional responsável faz o 

preenchimento incompleto ou mesmo, não o faz. A inexistência ou incompletude das 
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informações para os casos de notificação compulsória gera então, segundo relatos, um 

retrabalho dispendioso ao município, aos profissionais e cidadãos. Como se trata de 

notificações compulsórias é importante observar que, como gerador dos dados através dos 

casos ocorridos, o município deveria contar com tais informações registradas e sintetizadas 

em tempo célere para conseguir avaliar, planejar e executar as ações de VE necessárias, 

contudo, muitas vezes o município não conta com a celeridade já que o fluxo dos dados da 

notificação apresenta um caminho de única direção da informação originada na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) sentido ao Ministério da Saúde (MS).  

A adoção das TIC´s por parte de vários países emergentes recebeu o aporte da 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 2011) que elaborou um Plano de Ação para a 

e-health (2012-2017) fundamentado em: a) apoiar políticas públicas para o uso e 

implementação de tecnologia da informação e comunicação na área da saúde; b) melhorar a 

saúde pública por meio do uso de ferramentas e metodologias baseadas em tecnologias de 

informação e comunicação inovadoras; c) promover e facilitar a cooperação horizontal entre 

os países para o desenvolvimento de uma agenda digital; d) garantir a formação, alfabetização 

digital e melhoria do acesso à informação com o intuito de usar as TIC´s como elementos-

chave para a qualidade do atendimento, a promoção da saúde e a prevenção de doenças. 

Também foi lançado um guia para implementação do e-health visando acelerar a assimilação 

das TIC no setor de saúde dos países em desenvolvimento pela International 

Telecommunication Union (ITU) (WHO; ITU, 2012). 

No que diz respeito à saúde pública, as TICs alteram a maneira com que os elos 

do setor se relacionam, gerando impactos relevantes na qualidade do serviço prestado; 

simplificam e serviços, como agendamentos de consultas, fornecimento de diagnósticos, 

tratamentos e monitoramentos de doenças; e garantem a segurança e privacidade dos dados de 

pacientes. O acesso a informações que auxilia na compreensão e prevenção de doenças 

(COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2017). 

A partir do exposto, evidencia-se a necessidade de trabalhar com a proposição de 

intervenções factíveis para os problemas encontrados na saúde pública. O estudo visa à 

criação um aplicativo de informática (Panóptico1) para ser utilizado no processo de gestão de 
                                                 
1 Panóptico é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida 

pelo filósofo utilitarista e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, permite a um único 

vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo 

observados. 
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dados do prontuário Eletrônico do Cidadão, monitoramento das doenças e agravos de 

notificação compulsória, a fim de melhorar a gestão da Vigilância Epidemiológica na Atenção 

Básica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Por se tratar de uma pesquisa multidisciplinar envolvendo conhecimentos tanto da 

saúde coletiva como dos sistemas de informação, serão apresentados informações que visam 

prover informações para construção de um aplicativo para diagnostico de um quadro 

epidêmico em municípios que utilizam o aplicativo fornecido para auxílio nas ações de 

atendimento da atenção básica, o e-Sus AB Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC); e 

auxiliar os gestores da vigilância epidemiológica a destinar seu conhecimento e energia 

operacional para ações que realmente atuem contra o estabelecimento e reversão de possíveis 

cenários epidêmicos. Na primeira parte são contemplados: Sistema Único de Saúde, 

Vigilância da Saúde e Vigilância Epidemiológica, e Prontuário Eletrônico, seus principais 

conceitos, normatizações e padronizações; na segunda os referenciais teóricos utilizados nos 

sistemas de informação, em especial relacionados com a engenharia de software. 

 

2.1 Sistema Único de Saúde - SUS 
 

Uma aproximação preliminar com os temas vigilância epidemiológica e atenção 

básica, ambas integrantes do SUS, é importante. O SUS possibilitou a inclusão de muitos 

cidadãos que antes estavam a depender de caridades. Essa inclusão foi se ampliando a cada 

mudança na forma de gestão do sistema. A municipalização, por exemplo, trouxe ações de 

saúde para dentro dos bairros, possibilitando maior aproximação com as famílias, que 

passaram a dispor de fácil acesso (SANTOS, 2008). 

O SUS é um sistema público, descentralizado e com gestão participativa, mas é 
integrado por uma rede intricada de serviços e de servidores públicos, ainda que 
bastante penetrada por componentes da sociedade civil: conselheiros, prestadores, 
organizações não governamentais, opinião pública, etc. (CAMPOS, 2007a, p.298).  

Nem tudo o que constava na proposta de reforma dos anos 90 funciona 

completamente, é preciso buscar maior desenvolvimento e avançar no que ainda é necessário. 

“Isto porque o SUS ainda é uma reforma social incompleta, além do que sua implantação é 

heterogênea, desigual, conforme características geopolíticas ou geo-culturais de cada região” 

(CAMPOS, 2007c, p.302). 

O Sistema Único de Saúde - SUS é hoje, não apenas um sonho transformado em 

proposta pelos idealizadores do movimento pela Reforma Sanitária, e sim um projeto político 

para a Saúde que se consolidou na Constituição e na Lei Orgânica de Saúde - LOS (n.º 

8.080/90 e n.º 8.142/90) e um sistema de serviços de saúde em construção ainda inacabado, 
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incompleto, com problemas a serem resolvidos e desafios a serem enfrentados para a 

concretização dos seus princípios e diretrizes (TEIXEIRA, 2003). 

A VE pode ser vista através de dois modelos diferenciados: o mais conhecido se 

baseia nas três etapas de “informação-decisão-ação”, voltado às respostas ao coletivo; outro 

que busca imaginar a Vigilância Epidemiológica como vigilância em saúde de forma mais 

abrangente, ou seja, como importante meio de encontrar soluções em saúde pública 

(ALBUQUERQUE; CARVALHO; LIMA, 2002).  

Alguns autores ainda utilizam o termo Vigilância Epidemiológica, outros 

preferem adotar o termo vigilância em saúde. É notório que desde 1989, houve essa 

substituição da primeira pela segunda, mas, trata-se de uma alteração na denominação, o que 

não implica mudanças operacionais (ALBUQUERQUE; CARVALHO; LIMA, 2002).    

O fato é que não se pode perder de vista que não basta apenas discussão e 
articulação para alterações de terminologias. É necessário também, um esforço 
sistemático e articulado capaz de promover certo equilíbrio entre a configuração de 
uma terminologia e as potencialidades em provocar mudanças institucionais e/ou à 
construção de uma viabilidade técnico-cientifica que se traduza numa prática de 
saúde pública, sobremodo na VE, em face de suas peculiaridades. 
(ALBUQUERQUE; CARVALHO; LIMA, 2002, p.13). 

Por sua vez, o termo Atenção Básica (AB) ou Atenção Primária a Saúde (APS) é 

considerado pelas autoridades governamentais como o pilar de um sistema de saúde, sendo 

uma referência para a qualidade dos serviços oferecidos por determinado sistema (BRASIL, 

2011). 

Nos países com sistemas de saúde universais, como os da Europa, o Canadá e a 
Nova Zelândia, o tema APS está na pauta política dos governos, fazendo um 
contraponto à fragmentação dos sistemas de saúde, à superespecialização e ao uso 
abusivo de tecnologias médicas, que determina necessidades questionáveis de 
consumo de serviços de saúde. Assim, mesmo considerando que tais sistemas têm 
diferentes arranjos operativos, pode-se identificar princípios similares, quais sejam: 
primeiro contato, coordenação, abrangência ou integralidade e longitudinalidade. 
Esses atributos essenciais vêm sendo reforçados pelo acúmulo de publicações, em 
especial nos países desenvolvidos, que demonstram o impacto positivo da APS na 
saúde da população, no alcance de maior equidade, na maior satisfação dos usuários 
e nos menores custos do sistema de saúde (BRASIL, 2011, p.10).  

No ano de 1986, na VIII edição da Conferência Nacional de Saúde, fruto de um 

processo de redemocratização e mobilização social realizada por diferenciados atores foi 

criada a proposta de um sistema diferente para solucionar os problemas de saúde da 

população. Essa proposta foi inserida no relatório final da conferência, dando origem ao SUS, 

que constitui um marco na reforma do sistema de saúde brasileiro. Após dois anos de criação 

da proposta, o SUS passou a ser instituído pela Constituição Federal (ALBUQUERQUE; 

CARVALHO; LIMA, 2002). 
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A partir dos anos oitenta, no Brasil, criou-se uma relação singular entre o nascente 
movimento sanitário e o Estado/governo. De uma maneira análoga ao papel que o 
ator social e o movimento médico tiveram no desenho da modalidade de política 
liberal-privatizante, creio que o movimento sanitário foi um dos fatores 
determinantes para a criação e implantação do SUS, bem como para a constituição 
de um novo pensamento sobre saúde. Foram seus integrantes, ativistas, intelectuais e 
as entidades que o compunham, quem elaborou em traços gerais, a política, 
diretrizes e, até mesmo, o modelo operacional do SUS (CAMPOS, 2007b, p.1868). 

Desde a implantação do SUS, há uma concentração de esforços para que o 

município assuma as responsabilidades da saúde no território sob sua jurisdição, uma possível 

forma de organizar melhor o sistema (LEITE; ASSIS; CERQUEIRA, 2003).  

A descentralização e a municipalização das ações e serviços do SUS fazem com 

que ocorra uma proximidade real perante as particularidades da realidade epidemiológica, 

social e política de cada localidade - “buscando superar as fragmentações das políticas e 

programas por meio de uma rede hierarquizada e regionalizada de ações” (BEZERRA et al., 

2009). 

 

2.2 Vigilância da saúde, vigilância epidemiológica 
 

A vigilância está historicamente relacionada aos conceitos de saúde e doença 

presentes em cada época e lugar, às práticas de atenção aos doentes e aos mecanismos 

adotados para tentar impedir a disseminação das doenças. 

O conceito de vigilância, como um instrumento de saúde pública, surgiu no final 

do século XIX com o desenvolvimento da microbiologia e de saberes sobre a transmissão de 

doenças infecciosas. Envolvia a manutenção do alerta responsável e a observação dos 

contatos de pacientes das pestilências.  Os dados eram processados para subsidiar o emprego 

de medidas oportunas às pessoas observadas como uma alternativa à prática restritiva da 

quarentena; seu propósito fundamental era detectar doentes em seus primeiros sintomas para a 

rápida instituição do isolamento (WALDMAN, 1998).  

Nas ultimas décadas a análise do desenvolvimento das políticas de saúde ao longo 

da República e das suas repercussões sobre modos de intervenção nos problemas e 

necessidades de saúde, particularmente no que se refere à organização dos serviços e à 

utilização de tecnologias, permitiu identificar distintas formas de atuar sobre a realidade de 

saúde: as campanhas sanitárias que emergiram na Primeira República; o modelo médico-

assistencial privatista que se conforma com o desenvolvimento da medicina previdenciária; os 

programas especiais que se instauram diante da crise sanitária dos anos setenta e, nessa 
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mesma conjuntura, os modelos de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, 

institucionalizados sob lógicas, legislações e estruturas distintas (PAIM; TEIXEIRA, 1993). 

O debate sobre a construção da Vigilância da Saúde como um novo conceito 

surgiu, no Brasil, no início dos anos 90, quando vários Distritos Sanitários em processo de 

implantação buscavam sistematizar seus esforços de redefinição das práticas de saúde e 

intensificou-se o debate em torno da articulação entre a epidemiologia, o planejamento e a 

organização dos serviços (MENDES, 1993; PAIM, 1993; 1994; TEIXEIRA, 2002). 

No início da década de noventa, ao se discutir a epidemiologia na organização dos 

serviços (SCHRAIBER, 2000) e a reorganização do sistema de vigilância epidemiológica na 

perspectiva do Sistema Único de Saúde (Paim & Teixeira, 1993) tornou-se possível conceber 

uma proposta de ação denominada de vigilância da saúde. Ao se considerar a possibilidade de 

intervenções voltadas para o controle de danos, de riscos e de causas (determinantes 

socioambientais e necessidades sociais), pensava-se na perspectiva de incorporar a promoção 

e a proteção da saúde ao conjunto articulado de medidas adotadas pelo SUS. Assim, as ações 

programáticas de saúde e a oferta organizada em estabelecimentos de saúde poderiam se 

articular com as ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e da assistência 

médico-hospitalar. Do mesmo modo, tais ações setoriais seriam capazes de se integrarem à 

intervenção social organizada e às políticas públicas transetoriais que configuram o espaço da 

promoção da saúde (PAIM, 2003). 

Ainda segundo (PAIM, 2003), a compreensão de que a saúde da população é 

resultante da forma com que a sociedade se organiza, considerando as suas dimensões 

econômica, política e cultural, estimulava a pensar propostas menos parciais para os 

problemas e necessidades de saúde. Desse modo, incorporou-se à Constituição da República a 

seguinte definição de saúde:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(Art. 196).  

Tomando como base, os propósitos definidos no Art. 196 se destacam: a) redução 

do risco de doença e de outros agravos; b) ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, e por outro lado a concepção dada para vigilância da saúde, temos que 

é perceptível nessa perspectiva, que a noção de vigilância da saúde articula os vários níveis 

de prevenção, promoção e os vários níveis de organização da atenção à saúde, enfatizando o 

desenvolvimento de um amplo espectro de ações que abarcam desde a formulação e 

implementação de políticas intersetoriais e ações sociais para a melhoria de condições de vida 
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e saúde, às ações de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, que tomam como 

objetos riscos e danos, às ações programáticas de controle de doenças e atenção a grupos 

prioritários, até a assistência ambulatorial, hospitalar, laboratorial e farmacêutica a indivíduos 

que necessitam de cuidados sejam preventivos, recuperadores ou reabilitadores da saúde 

(TEIXEIRA; COSTA, 2003). O atual SUS incorporou o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE), definindo em seu texto legal (Lei nº 8.080/90), a vigilância 

epidemiológica como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos”. Além de estender o conceito, as ações de vigilância 

epidemiológica passaram a ser operacionalizadas num contexto de profunda reorganização do 

sistema de saúde brasileiro, caracterizada pela descentralização de responsabilidades e 

integralidade da prestação de serviços e acesso universal.  

A VE deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde 

que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e 

agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população 

definida (ALBUQUERQUE, 2002). 

Segundo o Ministério da Saúde (1998) em seu “Guia de Vigilância 

Epidemiológica” a operacionalização da VE compreende um ciclo de funções específicas que 

se complementam; desenvolvidas de modo contínuo, permitem conhecer, a cada momento, o 

comportamento da doença ou agravo observado, de forma que as medidas de intervenção 

apropriadas possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São funções da vigilância 

epidemiológica: coleta de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação 

dos dados processados; recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das 

ações de controle indicadas; avaliação da eficácia e da efetividade das medidas adotadas; 

divulgação de informações pertinentes. 

As competências de cada nível do sistema de saúde (municipal, estadual e federal) 

abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, porém com níveis de 

especificidade variáveis (BRASIL, 2005). 

A necessidade de potencializar o processo de descentralização das ações de 

vigilância, tendo em vista o Pacto pela Saúde, é traduzida na atualização dos atos normativos 

da Vigilância em Saúde por meio da Portaria Ministerial n. 1.378, de 9 de Julho de 2013, 

(BRASIL, 2013). Nessa portaria, estados, Distrito Federal e municípios são fortalecidos no 

papel de gestores da vigilância, bem como se ampliam as ações denominadas de Vigilância 
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em Saúde, Vigilância Epidemiológica, Promoção da Saúde, Vigilância da situação de saúde, 

Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância da Saúde do Trabalhador e Vigilância Sanitária. 

A finalidade é obter um planejamento de saúde mais abrangente; identificar, recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, bem como dos fatores de 

risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde. 

Dessa maneira, também cabe referência às propostas englobadas sob a 

denominação de “vigilância da saúde”, que incluem o fortalecimento das ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária, a implantação de ações de vigilância nutricional dirigidas a grupos 

de risco, a vigilância na área de saúde do trabalhador, levando em conta os ambientes de 

trabalho e os riscos ocupacionais, a vigilância ambiental em áreas específicas de risco 

epidemiológico, sem perder de vista a necessidade de reorientação das ações de prevenção de 

riscos e de recuperação da saúde, isto é, a própria assistência médico-ambulatorial, 

laboratorial e hospitalar (TEIXEIRA, 1994, 2000; TEIXEIRA et al., 1998). 

 

2.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN 
 

De acordo com o Manual de Normas e Rotinas (BRASIL, 2007) do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem como objetivo coletar, transmitir e 

disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três 

esferas de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de 

investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das 

doenças de notificação compulsória, é possível observar através da Figura 01 que demostra o 

fluxo de dados do SINAN, os seguintes passos: a) na esfera municipal os dados são coletados 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e enviados para Superintendência Regional de 

Saúde (SRS) a que esta subordinada; b) a SRS envia os dados para Secretaria Estadual de 

Saúde (SES); c) a SES envia para o Ministério da Saúde. 
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Figura 1 - Fluxo de dados do Sinan 

 
Fonte: MS/SVS/DVE 

 

As atribuições das três esferas de governo com relação à gestão, à estruturação e à 

operacionalização do Sistema de Informação Epidemiológica Informatizada, a fim de garantir 

a alimentação permanente e regular de dados nacionais, estaduais e municipais, foram 

definidas pela Portaria GM/MS n.º 1.399 (BRASIL, 1999) e Portaria GM/MS n.º 95 

(BRASIL, 2001). 

A Instrução Normativa SVS/MS n.º 2 (BRASIL, 2005) em seu Art. 2º define que: 

Os casos suspeitos e/ou confirmados das doenças, constantes da Lista de Doenças de 

Notificação Compulsória, definida pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS devem 

ser notificados por meio do SINAN. Em seu Art. 7º determina, que dever ser utilizada a Ficha 

de Notificação do SINAN, de acordo com o Anexo I desta Portaria, como documento padrão, 

de uso obrigatório em todo o País, no registro das Doenças de Notificação Compulsória. 

Segundo o Manual de Normas e Rotinas (BRASIL, 2007), as unidades federadas 

devem utilizar o modelo padronizado pela SVS/MS. A Ficha de Notificação (Anexo D) deve 

ser impressa em duas vias pré-numeradas. A primeira via deve ser enviada pela unidade de 

saúde para o local no qual é feita a digitação, caso a unidade de saúde não seja informatizada, 

e a segunda via deve ser arquivada na própria unidade de saúde. 

Com competências das três esferas de governo bem definidas pela Instrução 

Normativa SVS/MS n.º 2, apresentamos a seguir o que compete aos Municípios: 
I. Prestar apoio técnico às unidades notificantes;  
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II. Coletar e consolidar os dados provenientes de unidades notificantes;  
III. Estabelecer fluxos e prazos para o envio de dados pelas unidades notificantes; 
respeitando os fluxos e prazos estabelecidos pela SVS/MS;  
IV. Enviar os dados ao nível estadual, observados os fluxos e prazos estabelecidos pelos 
estados e pela SVS/MS;  
V.  Distribuir as versões do Sinan e seus instrumentos de coleta de dados para as unidades 
notificantes;  
VI. Informar à unidade federada a ocorrência de casos de notificação compulsória, 
detectados na sua área de abrangência, residentes em outros municípios, ou a ocorrência 
de surtos ou epidemias, com risco de disseminação no país;  
VII.  Avaliar a regularidade, completitude, consistência e integridade dos dados e 
duplicidade de registros, efetuando os procedimentos definidos como de responsabilidade 
do município, para a manutenção da qualidade da base de dados;  
VIII. Realizar análises epidemiológicas e operacionais;  
IX. Retroalimentar os dados para os integrantes do sistema;  
X.  Divulgar informações e análises epidemiológicas;  
XI. Normatizar aspectos técnicos em caráter complementar à atuação do nível estadual 
para a sua área de abrangência.  
XII.  Executar a rotina “fluxo de retorno” para obter os casos residentes notificados por 
outros municípios/estado e disponibilizar o arquivo gerado para os seus distritos 
sanitários, semanalmente. 
 

2.4 Prontuário eletrônico 
 

Na área da saúde, assim como em outras áreas, as inovações tecnológicas estão 

avançando, em especial com a incorporação dos conceitos de TIC´s que consistem em 

dispositivos para obter, armazenar, processar informações e estabelecer comunicação entre 

diferentes dispositivos, possibilitando a disseminação e compartilhamento das informações 

(SANTOS, 2008). 

O Prontuário Médico é uma obrigatoriedade em todo atendimento (CRMSC, 

2000). Historicamente a necessidade do acompanhamento da evolução da doença do paciente 

e do registro das terapêuticas empregadas no seu tratamento incentivou os profissionais de 

saúde a desenvolver um registro no qual o paciente fosse acompanhado do início de sua vida 

até a sua morte, assim originou-se o prontuário médico. A Resolução do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) No 1.638/2002 define como Prontuário Médico: 

O documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 
registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do 
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 
possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 
continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 

No inicio esse registro era feito apenas em papel, entretanto tornou-se necessário 

criar técnicas digitais de tratamento de informações clínicas que além de melhorar a 



 

 

34 

legibilidade das informações, facilitasse seu armazenamento e organização. As limitações 

como a grande exposição a riscos de quebra de privacidade, exigência de grandes áreas físicas 

para armazenamento, dificuldades de recuperação de informações vitais, ou de entendimento 

da caligrafia, somadas com o crescimento das TIC´s evidenciaram esta carência.  

 

2.4.1 Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 

 

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um exemplo de avanço do registro 

de informações históricas do atendimento médico e é atualmente um grande desafio na área 

da informática, sendo uma ferramenta fundamental na construção de um novo paradigma do 

sistema de informação médica. Pode ser definido como um conjunto de informações relativas 

ao paciente, armazenadas em formato digital e cujo objetivo principal é permitir a qualidade 

de atendimento, a veracidade da informação e a assistência médica em lugares e cenários 

distintos (PIRES, 2003).  

O PEP vem sendo aprimorado visando a segurança, integridade e 

confidencialidade dos dados do paciente e permitindo o acesso de diferentes profissionais da 

saúde. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) é responsável por definir as 

normas técnicas a serem seguidas assim como por realizar auditorias dos sistemas eletrônicos 

e softwares da área da saúde (SBIS, 2016).  

De acordo com (SABATINI, 2002), com a chegada dos dispositivos eletrônicos, o 

Prontuário do Paciente, antes um documento passivo, difícil de ser entendido e distante do 

paciente, passou a ser percebido como “um instrumento ativo, uma central de serviços de 

informação, um promotor de saúde e de prevenção de problemas, e um educador de pacientes 

e divulgador de informações confiáveis sobre medicina e saúde”. Com isso, houve uma 

melhora na gestão das organizações hospitalares, da comunicação e até mesmo para pesquisas 

clínicas, mostrando uma possibilidade de fortalecimento democrático em função do 

compartilhamento de informações e de saberes (LOPES; XIMENES, 2011). 

2.4.2 Registro eletrônico em saúde 

O Registro Eletrônico em Saúde (RES) pode ser definido como a informação de 

saúde digitalmente armazenada a respeito de um indivíduo, com o propósito de suportar a 

continuidade da atenção em saúde, além do ensino e da pesquisa, com sua confidencialidade 

garantida. Um sistema de RES é o aparato tecnológico que gerencia o RES, com o objetivo de 

fornecer informação para usuários qualificados (IAKOVIDS, 1998).  
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Devido à riqueza de informações nele contidas, e por estar baseado em conceitos 

de saúde e doença comunitários, ou populacionais, o RES pode oferecer suporte à tomada de 

decisões na formulação de políticas públicas de saúde, incluindo suas implementações e 

posteriores avaliações, com base em necessidades geradas por dados demográficos e 

geográficos sobre a prevalência e incidência de doenças na população (BITTENCOURT et 

al., 2006; VASCONCELLOS et al., 2008). 

Formalmente a International Organization For Standardization - ISO define o RES 

como: 

[...] um ou mais repositórios, física ou virtualmente integrados, de informação em 
forma processável por computadores, relevantes para o bem-estar, saúde e 
atendimento em saúde de um indivíduo, capaz de ser armazenado e transmitido de 
forma segura e de ser acessível por múltiplos usuários autorizados, representado de 
acordo com um modelo de informação lógico padronizado e comumente acordado. 
Seu objetivo principal é o apoio à atenção em saúde ao longo da vida do paciente, de 
forma integrada, efetiva e segura (ISO/TS 18308, 2004, p. V, tradução própria). 

Segundo a definição da Healthcare Information and Management Systems Society 

(HIMSS): 

[...] o RES é um registro eletrônico longitudinal da informação de saúde de um 
paciente, gerado por um ou mais encontros em qualquer organização de atenção a 
saúde. Incluídos nesta informação estão dados demográficos de paciente, notas de 
progresso, problemas, medicações, sinais vitais, história pregressa, imunobiológicos, 
dados laboratoriais e relatórios radiológicos (HIMSS, 2010, tradução própria). 

É importante esclarecer qual é a principal diferença entre sistemas de PEP, mais 

antigos na literatura da área, e sistemas de RES. De acordo com Garets & Davis (2006), o 

PEP é composto pelo registro de informação de saúde de um paciente, gerado a partir de 

eventos ocorridos no processo assistencial em uma única organização de saúde. Um sistema 

de PEP é um software utilizado para a gestão dessa informação e suporte à decisão, podendo 

ou não alimentar um sistema de RES. O RES é também composto pelo registro de informação 

de saúde de um paciente, porém, esse registro é elaborado a partir de eventos ocorridos em 

múltiplas organizações de saúde. É composto de um ou vários repositórios de dados clínicos e 

demográficos de pacientes e seus dados são coletados prioritariamente por meio de sistemas 

de PEP de organizações prestadoras de serviço em saúde. Assim, o RES disponibiliza a 

informação clínica integrada do paciente para além dos limites de uma organização; 

normalmente, está sob a guarda de órgãos governamentais e conectados por meio de uma rede 

nacional de informações em saúde. 
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2.4.3 O SUS e o prontuário eletrônico 

 

No Brasil, seguindo recomendações da OMS, recentes esforços têm sido 

realizados no sentido da viabilização de políticas públicas que tenham um olhar voltado para 

o desenvolvimento e ampliação da saúde digital. Desta forma, além da garantia de uma 

melhora na qualidade do atendimento, também possibilitaria alcançar maior eficiência nessas 

políticas.  

Programas que visam à informatização dos estabelecimentos de saúde, 

implantação de prontuário eletrônico e atividades de tele saúde têm sido cada vez mais 

presentes na elaboração das políticas públicas do setor. O Programa de Informatização das 

Unidades Básicas de Saúde (PIUBS) do Ministério da Saúde (MS) é uma política resultante 

desses esforços. A iniciativa pretende implantar o Prontuário Eletrônico em todas as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), melhorando a qualidade e aumentando a eficiência do atendimento 

básico de saúde. Grandes desafios, ainda persistem mesmo com avanços significativos na 

adoção das tecnologias digitais, como por exemplo, garantir infraestrutura adequada nos 

estabelecimentos públicos, principalmente os que estão mais distantes dos centros urbanos. 

Nesse contexto, merece destaque o e-SUS para a AB, uma referência ao SUS 

eletrônico. Trata-se de uma estratégia do Ministério da Saúde para desenvolver, reestruturar e 

garantir a integração dos sistemas de informação. Por meio do cartão nacional permite o 

registro da situação de saúde individualizado, integração entre os diversos cenários da rede de 

assistência em saúde e a interoperabilidade entre os sistemas (BRASIL, 2014). 

O tema Registro Eletrônico do Prontuário tem se apresentado como um campo 

fértil para pesquisas e experimentos, independente do seu formato, a primeira documentação 

de indício, suspeita ou constatação de uma enfermidade, é pertinente pensar que a partir 

daquele registro seja possível praticar vigilância epidemiológica, possibilitando que, sob a 

ótica de gestão, seja possível verificar um possível cenário epidêmico com o dinamismo, 

flexibilidade e velocidade, que são característicos das TICs e necessário ao setor. 

 

2.4.4 E-SUS AB 

 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria MS/GM 

nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, revisou as diretrizes e as normas para a AB, ressaltando o 

exercício de práticas de cuidado e a gestão desenvolvida pelas equipes, a continuidade e a 

integralidade do cuidado, além do papel central da AB nas Redes de Atenção à Saúde.  
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Para isso, observou-se como fundamental o incremento da gestão da informação, 

seja melhorando as condições de infraestrutura e o processo de trabalho, seja demandando 

ferramentas e sistemas de informação. Diante das novas diretrizes apontadas pela PNAB, o 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS) elaborou a estratégia e-

SUS Atenção Básica (e-SUS AB) para reestruturar o Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB). Esta ação está alinhada com a proposta de reestruturação geral dos Sistemas 

de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da 

informação é fundamental para o aumento da qualidade do cuidado em saúde à população.  

A estratégia e-SUS faz referência ao processo de informatização qualificada do 

SUS em busca de um SUS eletrônico (MS, 2011). O sistema de software público e-SUS AB 

auxilia no apoio à gestão do processo de trabalho e ao cuidado à saúde na Atenção Básica, 

que pode ser utilizado em dois formatos: Coleta de Dados Simplificada (CDS), e Prontuário 

Eletrônico do Cidadão (PEC), ver seção 2.4.3.  

O e-SUS AB foi desenvolvido para adequar o sistema de informação às 

necessidades da Atenção Básica e pode ser utilizado por profissionais das equipes de AB, dos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), do Consultório na Rua (CNR) e da Atenção 

Domiciliar (AD). Após a implementação desta estratégia, buscou-se reestruturar o antigo 

SIAB, substituído gradativamente por um novo sistema de informação, o SISAB - Sistema de 

Informação em Saúde da Atenção Básica. A partir do SISAB, outros sistemas com dados 

originados na atenção primária seriam alimentados automaticamente. O Quadro 01 resume as 

principais diferenças do SISAB em relação ao SIAB. O e-SUS AB oferece dois desenhos de 

implementação:  

 e-SUS AB CDS - Aplicativo para Coleta de Dados Simplificada: permite o 

registro integrado e simplificado através de fichas de cadastro do domicílio e 

dos usuários, de atendimento individual, de atendimento odontológico, de 

atividades coletivas, de procedimentos e de visita domiciliar, informações estas 

que vão compor o SISAB. 

 e-SUS AB PEC - Aplicativo com Prontuário Eletrônico do Cidadão: permite a 

gestão do cadastro dos indivíduos no território, organizar a agenda dos 

profissionais da AB, realizar acolhimento à demanda espontânea, atendimento 

individual e registro de atividades coletivas. 
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Quadro 1 - Características do SIAB e SISAB 

 
             Fonte: MS / SAS / DAB 

 
Quanto aos aspectos relacionados às TIC´s, o Quadro 02 resume as principais 

diferenças do software atualmente utilizado para a alimentação das informações do SIAB em 

relação ao e-SUS AB: 

 

 

Quadro 2 - Características do software do SIAB e da estratégia e-SUS AB 
 

 
                    Fonte: MS / SAS / DAB 
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2.4.5 Padrões e terminologias 

 

2.4.5.1 Classificação internacional de doenças (CID) 

 

Segundo Laurenti et al. (2013), a análise estatística de uma variável com grande 

número de categorias - como é o caso da variável doença - só é possível classificando essas 

categorias. Uma classificação de doenças é um sistema que agrupa as doenças análogas, 

semelhantes ou afins, segundo uma hierarquização ou eixo classificatório. Uma classificação 

estatística de doenças implica, portanto, um conjunto de grupos de diagnósticos ou doenças, 

visto que o interesse principal são os agrupamentos e não os casos individualizados como em 

uma nomenclatura.  

A CID é uma ferramenta usada para traduzir diagnósticos de doenças e outros 

problemas de saúde em um código alfanumérico, que permite o armazenamento, a 

recuperação e a análise dos dados. A CID tornou-se a classificação de diagnóstico padrão 

internacional para todas as finalidades gerais epidemiológicas e de gestão de saúde. Estes 

códigos possibilitam a análise de situações gerais de saúde de grupos populacionais, 

monitoramento da incidência e prevalência de doenças, e outros problemas de saúde em 

relação a outras variáveis, tais como as características e circunstâncias dos indivíduos 

afetados. Também é adequada para estudos de aspectos financeiros de um sistema de saúde, 

como faturamento ou alocação de recursos (WHO, 2019). 

 

2.4.5.2 Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2) 

 

De acordo com Wonca (2009), até meados dos anos 1970, grande parte dos dados 

de morbidade em atenção primária foi classificada segundo a CID. Reconhecida 

internacionalmente, esta classificação permitia comparar dados de diferentes países, 

destinava-se originalmente a estatísticas de morbidade e a sua estrutura baseava-se em 

doenças. No entanto, isto dificultou a codificação de muitos sintomas e condições não 

relacionadas a doenças. Visando resolver este problema, o Comitê de Classificação da 

WONCA criou a Classificação Internacional de Problemas de Saúde em Atenção Primária 

(CIPS), primeiro publicada em 1975, com segunda edição em 1979, relacionada à 9ª revisão 

da CID. Embora já se tivesse previsto uma divisão de classificação de alguns sintomas não 

diagnosticados, a classificação obedecia ainda à estrutura da CID, o que era claramente 

limitador. Na terceira edição de 1983 adicionaram-se critérios para a utilização da maioria das 
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rubricas, aumentando a sua confiabilidade, sem, todavia, vencer as deficiências na utilização 

em atenção primária. Era necessário criar uma nova classificação dos motivos da consulta do 

paciente e de seus problemas. 

A CIAP abriu novos horizontes no mundo das classificações quando da sua 

publicação em 1987 pela The World Organisation of Colleges, Academies, and Academic 

Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA), hoje mais conhecida por 

Organização Mundial de Médicos de Família. Pela primeira vez, os profissionais de saúde 

tiveram meios de classificar, usando apenas uma classificação, três elementos importantes de 

uma consulta: os motivos que levaram à marcação da consulta (MC), os diagnósticos ou 

problemas, e os procedimentos. A ligação entre esses elementos permitiu a categorização 

desde o início da consulta (com os MC) até sua conclusão. A versão CIAP-2 veio estabelecer 

uma ligação com a 10ª edição da CID, CID-10, publicada pela OMS, esta segunda edição 

incluiu ainda informações acerca de novos avanços na base conceitual da compreensão de 

medicina de família e comunidade, que surgiram em grande parte a partir da utilização de 

uma classificação própria desta área. 

 

2.4.5.3 Tecnologias de Informação e comunicação – TIC´s 

 

Conceitualmente, as TIC´s podem ser definidas como recursos tecnológicos 

integrados entre si, empregados para proporcionar, por meio de hardware, software e 

telecomunicações, a automação, a comunicação, o ensino e a aprendizagem. Elas interferem e 

mediam os processos que se relacionam com a comunicação e a informação dos seres 

(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010). 

Seu processo de incorporação nos ambientes relacionados ao cuidado em saúde 

teve início entre as décadas de 1980 e 1990. Hoje, o uso de ferramentas baseadas em TIC está 

em franca expansão. Já é possível verificar a incorporação/aplicação dessas tecnologias na 

organização e gestão de serviços de saúde, principalmente pela potencial melhoria na 

agilidade dos fluxos relacionados ao cuidado dos pacientes, no compartilhamento de 

informações entre serviços, garantia de maior qualidade e segurança das decisões clínicas, no 

acompanhamento de pacientes, entre tantas outras possibilidades. Esse fenômeno é 

consequência direta da crescente necessidade de qualificação da gestão, dos serviços e das 

ações de saúde, reforçada por resultados que demostram o impacto positivo da incorporação 

desses dispositivos na prática clínica (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL, 2010). 
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O termo e-saúde ‘e-Health’ foi empregado pela primeira vez pelo australiano Jhan 

Mitchell em 1999, no 7º Congresso Internacional de Telemedicina e Teleatenção, ocorrido em 

Londres. Na época, se referia ao potencial que as novas tecnologias de informação em saúde 

passariam a desempenhar a partir da sua operação pelas novas tecnologias de comunicação 

(OPAS, 2003; PANITZ, 2014). 

A International Telecommunication Union (ITU), reunida em Genebra, no ano de 

2003, para a primeira edição da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, elaborou 

em seu plano de ação uma série de recomendações aos países no tocante ao desenvolvimento 

de estratégias de e-Health: 

 Promover esforços colaborativos entre governos, gestores, profissionais de 

saúde e organizações internacionais de saúde para criar um sistema de 

informação e de cuidados em saúde confiável, oportuno e de alta qualidade. O 

treinamento dos profissionais de saúde, sua educação, pesquisa através do uso 

de tecnologias de informação e comunicação deve ser objeto de cooperação;  

 Facilitar acesso a base de conhecimento médico e aos conteúdos localmente 

relevantes de modo a fortalecer a pesquisa pública em saúde;  

 Alertar, monitorar e controlar a propagação de doenças através da melhoria dos 

sistemas de informação; 

 Promover o desenvolvimento de padrões internacionais de troca de dados em 

saúde, levando em consideração aspectos de privacidade e segurança;  

 Fortalecer e expandir as iniciativas baseadas em tecnologias de informação e 

comunicação no fornecimento de assistência médica e humanitária em situações 

de desastres e emergências (ONU; UIT; 2004). 

 
2.5 Tecnologias dos sistemas de informação e engenharia de software 
 

2.5.1 HyperText Markup Language  - HTML 

 

Para que seja possível disponibilizar informação de alcance global através da 

internet, é necessária uma linguagem de compreensão universal, que todos os computadores 

podem potencialmente entender e executar. A linguagem de publicação utilizada na Web é a 

HTML (HyperText Markup Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto) (W3C, 

2019).  
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HTML é utilizada para descrever a estrutura das páginas da Web. O HTML 

fornece aos desenvolvedores os meios para: 

 Publicar documentos online com títulos, textos, tabelas, listas, fotos, etc. 

 Recuperar informações on-line através de links de hipertexto, com o clique de 

um botão. 

 Desenhar formulários para a realização de transações com serviços remotos, 

para uso na busca de informações, reservas, pedidos de produtos, etc. 

 Incluir planilhas, videoclipes, clipes de som e outros aplicativos diretamente em 

seus documentos. 

Com HTML, os autores descrevem a estrutura das páginas usando marcadores que 

ao serem lidos e interpretados pelos navegadores geram as visualizações organizadas. 

 

2.5.2 Cascading Style Sheets  - CSS 

 

CSS  é o idioma para descrever a apresentação de páginas da Web, incluindo 

recursos como cores, layout e fontes. Permite adaptar a apresentação a diferentes tipos de 

dispositivos, como telas grandes, telas pequenas ou impressoras. CSS é independente de 

HTML e pode ser usado com qualquer linguagem de marcação baseada em XML. A 

separação entre HTML e CSS facilita a manutenção de sites, o compartilhamento de folhas de 

estilo em páginas e a personalização de páginas em diferentes ambientes. Isso é chamado 

de separação da estrutura (ou: conteúdo) da apresentação (W3C, 2019). 

 

2.5.3 Javascript  
 

Segundo o W3C (2019), um script é um código de programa que não precisa de 

pré-processamento (por exemplo, compilação) antes de ser executado. No contexto de um 

navegador da Web, o script geralmente se refere ao código do programa escrito em JavaScript 

que é executado pelo navegador quando uma página é baixada ou em resposta a um evento 

acionado pelo usuário. 

O script tem o objetivo de tornar as páginas da Web mais dinâmicas. Por exemplo, 

sem recarregar uma nova versão de uma página, ela pode permitir modificações no conteúdo 

dessa página ou permitir que o conteúdo seja adicionado ou enviado a partir dessa página. No 
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contexto da presente pesquisa cabe aos códigos javascript a execução dos gráficos para 

diagnostico de um cenário epidêmico. 

 

2.5.4 Frameworks 

 

Segundo Minetto (2007), um framework para programação é uma estrutura base 

no qual se pode desenvolver algo maior ou mais específico. É uma coleção de códigos-fonte, 

classes, funções, técnicas e metodologias que facilitam o desenvolvimento de novas 

aplicações.  

Para Buschmann et al. (1996), um framework é definido como um software 

parcialmente completo projetado para ser instanciado. O framework define uma arquitetura 

para uma família de subsistemas e oferece os construtores básicos para criá-los. Também são 

explicitados os lugares ou pontos de extensão nos quais adaptações do código para um 

funcionamento específico de certos módulos devem ser feitas. 

 

2.5.5 Extensible Markup Language (XML) 

 

De acordo com o W3C (2019) a linguagem XML é um formato simples baseado 

em texto para representar informações estruturadas. Originalmente projetada para enfrentar os 

desafios da publicação eletrônica em larga escala, a XML também tem desempenhado um 

papel cada vez mais importante na troca de uma ampla variedade de dados na Web como: 

documentos, dados, configuração, livros, transações, faturas e muito mais. Foi derivado de um 

formato padrão mais antigo chamado SGML (ISO 8879), para ser mais adequado para uso na 

Web. 

As regras de sintaxe do XML são rigorosas: as ferramentas XML não processam 

arquivos que contêm erros, mas, em vez disso, fornecem mensagens de erro para que se possa 

corrigir. Isso significa que quase todos os documentos XML podem ser processados de forma 

confiável pelo software do computador. 

Os documentos escritos na linguagem XML são compostos de unidades de 

armazenamento denominadas entidades, em seu corpo os documentos contêm dados e 

também as marcações que são analisadas. 
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2.5.6 Biblioteca gráfica 

 

De acordo com a empresa Highsoft (2019) o Highcharts é uma biblioteca de 

gráficos multiplataforma baseada em gráficos vetoriais escaláveis que é desenvolvida 

ativamente desde 2009. A biblioteca facilita a adição de gráficos interativos e otimizados 

aplicáveis para projetos da web assim como projetos para dispositivos móveis. Possui 

documentação robusta, capacidade de resposta avançada e suporte de acessibilidade líder do 

setor. 

Desde o seu primeiro lançamento em 2009, as ferramentas de gráficos foram 

desenvolvidas para atender as necessidades empresariais mais críticas.  

 

2.5.7  A linguagem de programação 

 

Uma linguagem de programação define as instruções que são usadas para escrever 

programas de computador e que permitam a execução de alguma tarefa, algumas propriedades 

das linguagens de programação devem ser analisadas ao se buscar a que melhor se adapta aos 

propósitos dos sistemas a serem desenvolvidos. Algumas destas propriedades são: 

 Simplicidade: O quão simples é escrever os comandos na sintaxe da linguagem 

para se elaborar um programa; 

 Portabilidade: Característica que permite executar o mesmo software para ser 

em diferentes plataformas (sistemas operacionais);  

 Compatibilidade: Possibilidade de integração da linguagem com diversas 

tecnologias, como por exemplo, bancos de dados ou Web Services;  

 Segurança: O quanto a linguagem está vulnerável a ataques e invasões;  

 Documentação: Suporte disponível para linguagem permitindo consulta sobre 

seus métodos e recursos. 

 

Criado por Rasmus Lerdorf em 1995, o Hypertext Preprocessor (PHP) tem sua 

implementação principal, referência formal da linguagem, mantida por uma organização 

chamada The PHP Group. O PHP é um software livre, licenciado sob a PHP License, e todo 

processo de produção, manutenção e documentação da linguagem esta concentrado no site 

oficial www.php.net, sendo este o meio oficial de informações sobre a tecnologia. 
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Quanto ao quesito Simplicidade, PHP.NET (2019) afirma que a linguagem PHP é 

extremamente simples para um iniciante, mas oferece muitos recursos avançados para um 

programador profissional. Além disso, é possível escolher entre utilizar os paradigmas de 

programação estruturada ou programação orientada a objeto (OOP), ou ainda uma mistura das 

duas. 

Com relação à Portabilidade, PHP.NET (2019) dispõe que o PHP pode 

ser utilizado na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, várias variantes do Unix 

(como HP-UX, Solaris e OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS e 

provavelmente outros. Atualmente a linguagem PHP também tem suporte à maioria dos 

servidores web, isso inclui o Apache, o IIS e muitos outros. Além de qualquer servidor web 

que possa utilizar o binário FastCGI do PHP, como o lighttpd e o nginx. O PHP trabalha tanto 

como módulo quanto como um processador CGI. 

No que diz respeito à compatibilidade, segundo PHP.NET (2019), uma das 

características mais significativas do PHP é seu suporte a uma ampla variedade de Sistemas 

Gerenciadores de Banco de Dados - SGBD. Escrever uma página web que consulte um 

repositório de dados é simples, se utilizar i) uma das extensões específicas (por 

exemplo, mysql e postgreSQL), ou ii) uma camada de abstração como o PDO ou iii) conectar 

a qualquer SGBD que suporte o padrão "Open Database Connection" usando a 

extensão ODBC. Outros SGBDs podem utilizar cURL ou sockets, como o CouchDB. 

Quanto ao quesito segurança, segundo PHP.NET (2019), o php é uma linguagem 

poderosa e um interpretador, seja incluído em um servidor web como um módulo ou 

executado separadamente como binário CGI, é possível acessar arquivos, executar comandos 

e abrir conexões de rede no servidor. Essas propriedades tornam operações executadas em um 

servidor web inseguras por padrão. PHP é desenhado especificamente para ser uma linguagem 

mais segura para escrever programas CGI que Perl ou C, e com a escolha correta de opções de 

configuração em tempo de compilação ou de execução, e o uso de práticas corretas de 

programação, a linguagem pode dar a combinação exata de liberdade e segurança necessária. 

Como existem diferentes maneiras de utilizar o PHP, são várias as opções de 

configuração controlando seu comportamento. O que garante a possibilidade de usar o PHP 

para diversos propósitos, mas também significa que existem combinações dessas opções e 

configurações do servidor que resultam em uma instalação insegura. 

Ainda segundo PHP.NET (2019), o importante é que detectado um problema, 

desde que reportado, este será avaliado, ranqueado e corrigido de acordo com sua prioridade 

de ranking.  
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O PHP é uma das linguagens para web mais utilizadas no mundo (PHP, 2019). 

Sua popularidade se deve à facilidade em criar aplicações dinâmicas com suporte à maioria 

dos bancos de dados existentes e ao conjunto de funções que, por meio de uma estrutura 

flexível de programação, permitem desde a criação de simples portais até complexas 

aplicações de negócio (DALL'OGLIO, 2007). 

Na Figura 2 é apresentado um gráfico demonstrando as porcentagens de sites 

usando várias linguagens de programação do lado do servidor. No gráfico (FIG 2) é possível 

observar percentuais do desempenho de várias tecnologias, cujas linguagens de programação 

do lado do servidor2 são pesquisadas. Dentre elas as tecnologias selecionadas para avaliação. 

Segundo a pesquisa, o PHP é usado por 79% de todos os sites pesquisados. 

 

Figura 2 - Percentual de sites usando linguagens de programação do lado do servidor 

 
Fonte: w3techs.com 

 
                                                 
2 A linguagem do lado servidor, ou server-side, é uma linguagem que vai executar 

as operações e processamentos em um servidor web. Trabalha com dois componentes, o 

cliente que requisita as operações, geralmente através de um navegador web, e o servidor, 

onde são realizadas as tarefas e devolvidos os resultados ao requisitante ou cliente. 
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A Tabela 01 expõe as tendências históricas no uso de linguagens de programação 

do lado do servidor desde janeiro de 2012, os valores representam percentuais. 

Tabela 1 - Histórico de uso de linguagem do lado servidor dos anos de 2012 – 2019  

  

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2019  

% 

01/jan 

% 

01/jan 

% 

01/jan 

% 

01/jan 

% 

01/jan 

% 

01/jan 

% 

01/jan 

% 1 de 

janeiro 

% 28 de 

julho 

PHP 76,60 77,70 80,30 80,60 80,00 80,00 80,20 78,90 79,00 

ASP.NET 21,40 19,90 17,80 16,70 15,60 14,80 13,50 11,80 11,00 

Java 3,90 4,00 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 4,00 3,90 

Rubi 0,60 0,50 0,60 0,90 1,10 1,30 1,60 2,40 2,60 

Python 1,30 1,50 1,70 1,60 1,70 1,60 1,30 1,10 1,20 
Fonte: w3techs.com 

 

A Figura 3 – exibe um diagrama mostrando as posições de mercado em termos de 

popularidade e tráfego das 10 linguagens de programação do lado do servidor mais 

populares.  

Figura 3 - Popularidade x Tráfego 

 
Fonte: w3techs.com 

 

Segundo o diagrama (FIG 3), uma tecnologia no canto inferior direito (quadrante 

onde se localiza o PHP) é usada por muitos sites, mas principalmente por sites com 
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classificação média de tráfego. Uma tecnologia no canto superior esquerdo é usada por menos 

sites, mas principalmente por sites com alto tráfego (Quadrante onde se localiza Java, Perl, 

etc.).  A melhor posição seria o canto superior direito (quadrante onde nenhuma tecnologia 

esta localizada). 

 

2.5.8 Técnicas de identificação de epidemias 

As principais técnicas preconizadas pelo MS para identificação de um quadro 

epidêmico são: curva epidêmica, diagrama de controle e canal endêmico. 

 

2.5.9 Curva epidêmica 

De acordo com a OPAS – Representação Brasil (OPAS/MS, 2010), para a 

identificação de uma epidemia é necessário conhecer a frequência precedente da doença. Para 

tanto, uma das maneiras mais simples e úteis é construir uma curva epidêmica, que consiste 

na representação gráfica das frequências diárias, semanais ou mensais da doença num eixo de 

coordenadas, no qual o eixo horizontal representa o tempo e o vertical, as frequências. As 

frequências podem ser expressas em números absolutos ou em taxas e o tempo pode 

corresponder a dias, semanas, meses ou anos. Para representar essa curva, o gráfico pode ser 

um histograma, ver Figura 4. 

Figura 4 - Curva epidêmica Dengue 2018 - Montes Claros/MG. 

 
Fonte: www.panoptico.net 
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O gráfico demostra o resultado final para o processamento dos dados recuperados 

junto ao banco de dados Panóptico, processados através da totalização dos casos para cada um 

dos meses do ano de 2018, no município de Montes Claros para CID 10 A90 – Dengue 

clássico, após a obtenção dos meses e seus respectivos totais é apresentado o gráfico. 

 

2.5.10 Diagrama de controle 

 

Segundo o MS (BRASIL, 2019) o outro método que pode ser utilizado para 

verificar a ocorrência de uma epidemia é o Diagrama de Controle, que consiste na 

representação gráfica da distribuição da média mensal e desvio padrão dos valores da 

frequência (incidência ou casos), observada em um dado período de tempo (habitualmente 10 

anos). A elaboração deste diagrama pode ser feita empregando-se os seguintes passos: 

a) Verificar se a distribuição do número de casos da doença, registrado 

mensalmente durante os últimos anos (geralmente 10 anos), apresenta grandes 

variações;  

b) Excluir os dados referentes aos anos epidêmicos; 

c) Calcular a média aritmética e os desvios padrões de cada distribuição mensal 

das incidências existentes no período selecionado; 

Média: �̅� = ∑  

 

Em que: �̅� é a média amostral; 𝑥  corresponde aos dados coletados de casos de dengue no mês 𝑥 do ano 𝑖; 𝑛 corresponde ao número de meses do período pesquisado (estudado). 

Observar que os valores compreendidos entre aqueles referentes à média de cada mês, 

acrescidos de 1,96 de desvio padrão e aqueles de cada média mensal menos 1,96 de 

desvio padrão (distribuição normal) correspondem ao nível endêmico da doença, ou 

seja, o limite de variação esperada para cada mês;  

Desvio Padrão: 𝑠 = ∑( ̅)  

 

Em que:  𝑠 é o desvio padrão amostral; 𝑥 − �̅� corresponde ao desvio 

Limite máximo esperado: 𝐿 á = �̅� + 1,96 ∙ 𝑠 
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Limite mínimo esperado: 𝐿 í = �̅� − 1,96 ∙ 𝑠 

O Teste Z3 é um teste estatístico utilizado para comparação de médias. Esse 

determina se a diferença entre a média da amostra e da população é grande o suficiente para 

ser significativa estatisticamente. 

Representar graficamente (diagrama curvilinear) a distribuição das médias e 

desvios padrões da incidência (diagrama de controle);  

 

A Figura 5 demonstra o gráfico após processamento matemático conforme a 

descrição dos passos para o método acima. 

Observar que, quando os valores processados ultrapassam os valores do limite 

máximo da variação esperada, diz-se que está ocorrendo uma epidemia. Desta maneira, 

quando uma doença deixa de ocorrer em determinada área, o registro de um único caso pode 

configurar uma epidemia ou surto. 

Figura 5 - Casos de Dengue – Diagrama de Controle 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 

                                                 
3 Valor crítico tabelado para o teste Z, para o grau de confiança de 95,0% = 1,96. 
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2.5.11 Canal endêmico 

 

Ainda segundo a OPAS/MS (2010), outra forma de identificar uma tendência 

epidêmica é através de um canal endêmico ou corredor endêmico. Que se baseia em uma 

representação gráfica das frequências da doença em um eixo de coordenadas, no qual o eixo 

horizontal representa o tempo e o vertical, as frequências. Diferentemente da curva epidêmica, 

o canal endêmico descreve de forma resumida a distribuição de frequências da doença para o 

período analisado, fundamentado no comportamento observado da doença durante vários anos 

prévios e em sequência. O canal endêmico costuma ser representado graficamente por três 

curvas: a curva endêmica e outras duas curvas limites, que indicam os valores máximos e 

mínimos, com o objetivo de levar em conta a variação inerente às observações da frequência 

da doença através do tempo.  

As zonas representadas no gráfico expressam as faixas de dados determinadas por 

quartis, onde a zona de controle equivale ao primeiro quartil, a zona de alerta ou mediana 

equivale ao segundo quartil e a zona de segurança o terceiro quartil da sequencia de dados 

históricos. Sobre as áreas determinadas pelos quartis é disposta a linha de dados 

correspondente ao ano ou sequencia analisada.  

Para obtenção das faixas ou áreas são empregadas as fórmulas demostradas no 

Quadro 3: 

Quadro 3 - Fórmulas para Quartis 

𝐾 =  𝑁 − 14  

Em que: 

K é o ponto de corte 

Q1 é o Quartil 1 

𝐾 =  𝑁 − 12  

Em que: 

K é o ponto de corte 

Q2 é o Quartil 2 

𝐾 =  3(𝑁 − 1)4  

Em que: 

K é o ponto de corte 

Q3 é o Quartil 3 

Fonte: Adaptado pelo Autor 
 

Dessa forma, demonstra graficamente a distribuição típica de uma doença durante 

um período determinado, capta a tendência sazonal da doença e representa o seu 

comportamento esperado em um período do calendário. Nos serviços locais de saúde, o canal 

endêmico é um instrumento útil para a análise da situação epidemiológica atual de uma 

doença, a determinação de situações de alerta epidêmico e a previsão de epidemias. Para isso, 

basicamente, deve-se sobrepor a curva epidêmica atual (frequência observada) ao canal 

endêmico (frequência esperada), ver Figura 6. 
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Figura 6 - Canal Endêmico, Dengue 2018 x histórico 2010-2017 - Montes Claros/MG. 

 
Fonte: www.panoptico.net 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

Baseados no reconhecimento e proposições da nova estratégia do DAB para 

reestruturar as informações da AB em nível nacional buscando o e-SUS. A Portaria nº. 2073, 

de 31 de Agosto de 2011 regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade e informação em 

saúde para sistemas de informação em saúde no âmbito do SUS. 

Figura 7 - Estratégia e-SUS AB. 

 
       Fonte: MS/DAB 
 

 A Figura 7 demonstra, a sua esquerda, através de varias esferas onde são 

representados os vários SIS AB, as diversas plataformas e a falta de interoperabilidade entre 

as mesmas já que não existe nenhum ponto de ligação entre os SIS. Com a nova estratégia e-

SUS AB simbolizada pela grande esfera ao centro da imagem propõe-se uma plataforma 

única de dados na AB, além de incorporar vários itens visivelmente inovadores como por 

exemplo a individualização do registro, isso permite identificar de forma única toda espécie 

de atendimento e cuidado destinado a um cidadão, bem como possibilitar a redução de 

retrabalho na coleta dos dados inerentes ao cidadão, possibilitando com isso a integração dos 

dados e informações. Para tanto, a completa informatização das UBS e a incorporação das 

novas tecnologias proporcionarão melhor gestão do cuidado e melhores condições de 

coordenação do cuidado. O Quadro 4 apresenta o problema e uma hipótese para o estudo. 

Quadro 4 - Problematização 

O que a nova estratégia e-SUS AB propõe para vigilância da Saúde? 

A hipótese do estudo é que o uso de um aplicativo que utiliza dados do Prontuário Eletrônico 

do Cidadão para monitoramento das doenças e agravos de notificação compulsória é efetivo 

ao processo de gestão dos dados da VE na AB. 
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A pesquisa alusiva ao desenvolvimento de um panóptico propõe criar um 

aplicativo de computador para monitoramento do PEC no sistema e-SUS AB e fazer a coleta 

de dados das enfermidades de notificação compulsória. A partir destes dados, o aplicativo 

oferecerá aos gestores novas informações para identificar quadros epidêmicos utilizando 

metodologia preconizada pelo MS, dentre elas: A Curva Epidêmica, o Canal Endêmico e o 

Diagrama de Controle. Baseado na identificação dos códigos CID-10 registrados pelo e-SUS 

AB, o Panóptico busca prover informação de qualidade aos gestores municipais, permitindo 

através de demonstrações gráficas e relatórios padronizados a situação das enfermidades 

monitoradas, evidenciando em tempo célere, possíveis quadros epidêmicos, e possibilitando 

respostas ou ações adequadas aos controles.  

Uma das principais características do aplicativo é o acesso à informação 

independente da localização geográfica do usuário, pois tem conexão com a internet, fator 

imprescindível para aplicativos de computador modernos. Outro ponto de destaque é que, 

dependendo do nível que o aplicativo tem acesso aos dados, a sintetização se torna mais 

eficaz e mais abrangente quanto às estatísticas. Se instalado no concentrador municipal, sua 

visão será de todas as unidades que fazem uso do e-SUS AB PEC no município. Se instalado 

no concentrador regional, teoricamente, sua visão será de todos os municípios e unidades que 

fazem uso do e-SUS AB PEC sob jurisdição da Secretaria Regional de Saúde.  
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo geral 
 

Criar um aplicativo de informática (Panóptico) para monitoramento do PEC no 

sistema e-SUS AB e coleta de dados das enfermidades de notificação compulsória; a fim de 

contribuir para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para gestão da informação na 

vigilância da saúde. 

 

4.2 Objetivos especificos 
 

a) Identificar agravos e possíveis doenças de notificação compulsória a partir de 

informações contidas nos prontuários eletrônicos de pacientes. 

b) Fornecer informações sintetizadas e dinâmicas, através do uso de gráficos e relatórios 

para gestão da vigilância epidemiológica do município. 

c) Incorporar no aplicativo as metodologias dos cálculos de Curva Epidêmica, Canal 

Endêmico e Diagrama de Controle, preconizadas pelo Ministério da Saúde para 

identificar quadros epidêmicos.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1  Desenho do Estudo 
 

O presente trabalho constitui um estudo descritivo sobre o procedimento de 

desenvolvimento de um aplicativo de informática utilizando uma metodologia para cálculo do 

nível endêmico de um agravo ou doença e diagnostico da ocorrência de uma epidemia. O 

coparticipante e provedor dos dados foi o município de Montes Claros (MG), que tem área 

geográfica de 3.568,941 km2 e população estimada de 404.804 habitantes (IBGE 2018).  

Os dados utilizados foram extraídos do centralizador de dados notificados pelo 

município (e-SUS AB PEC – centralizador) no ano de 2018, referentes às 122 das UBS. 

Contudo não foi evidenciada a origem real por UBS, pois houve uma restrição do acesso aos 

dados de localização (rua/Bairro/UBS) da notificação em função da lei nº 13.787, de 27 de 

dezembro de 2018, que estabelece que tais informações, devem ser invioláveis, privadas ao 

usuário. Sendo assim, o município limitou a cessão dos dados que pudessem permitir a 

identificação do local de ocorrência ou contaminação.  

Foram selecionadas 6 (Seis) enfermidades para participarem do estudo, o 

principal parâmetro usado para seleção foi a quantidade histórica de ocorrência nos últimos 

anos no município e que constassem como doenças de notificação compulsória, são elas: 

 Dengue Clássico;  

 Leishmaniose Cutânea;  

 Leishmaniose Visceral;  

 Sífilis complicando a gravidez, o parto e o puerpério;  

 Sífilis Congênita não especificada; 

 Tuberculose Respiratória. 

 
5.2 Etapas do desenvolvimento do aplicativo ‘Panóptico' 

 

O desenvolvimento do aplicativo foi executado em cinco etapas: análise de 

requisitos, projeto do banco de dados, criação dos diagramas de casos de usos, codificação e 

testes que estão descritas abaixo. 
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5.2.1 Análise de requisitos do aplicativo panóptico 

 

A fim de atender as necessidades dos usuários do aplicativo Panóptico, foram 

realizadas reuniões com profissionais da secretaria de saúde, relacionados com a proposta da 

pesquisa, onde se levantou abstrações dos principais itens e funcionalidades esperadas para o 

sistema. A Tabela 2 apresenta requisitos levantados. 

 

 Tabela 2 - Requisitos do aplicativo Panóptico 

Requisito Descrição do requisito 

REQ.01 

O aplicativo tem que permitir ao administrador gerenciar usuários 

possibilitando editar, alterar, inserir ou excluir. Usuário é cadastrado 

com os campos: nome, e-mail, senha, data de cadastro e também devem 

ser indicados os programas a que o usuário terá acesso. 

REQ.02 
O aplicativo deve Permitir acesso ao aplicativo independente do sistema 

operacional; 

REQ.03 
O aplicativo deve permitir acesso ao usuário independente da posição 

geográfica 

REQ.04 
O aplicativo deve Permitir o cadastro ou exclusão de doenças que serão 

monitoradas 

REQ.05 

O aplicativo deve armazenar os dados conforme a normatização de 

sigilo proposta e aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFVJM 

(anexo A); 

REQ.06 

O aplicativo deve processar os dados do aplicativo e gerar análises 

gráficas; ser acessível e responsivo a vários navegadores e dispositivos 

de acesso à internet; 

REQ.07 O aplicativo deve permitir a impressão das análises gráficas 

REQ.08 
O aplicativo deve permitir o cadastro de dados históricos para as 

doenças monitoradas pelo município 

REQ.09 

O aplicativo deve importar os dados de ocorrências das doenças ou 

agravos cadastrados como monitoradas pelo sistema e presentes no 

banco de dados do e-SUS AB 
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5.2.2 Banco de dados do aplicativo Panóptico 

 

A partir da análise de requisitos e dos estudos realizados sobre o sistema e-SUS 

AB, fonte das informações analíticas que seriam importadas e trabalhadas pelo aplicativo 

Panóptico, optou-se pela escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

PostgreSQL. A opção pelo PostgreSQL se justificou por ser gratuito, confiável, bastante 

utilizado em projetos de porte significativo e ainda pelo fato de possibilitar melhor interação 

entre os dois bancos de dados por parte do aplicativo Panóptico, pois o sistema e-SUS AB 

também faz uso do PostgreSQL. 

Na sequência, foram criados os modelos conceitual e lógico e ao final o projeto físico 

para o banco de dados. 

 

5.2.2.1 Modelo conceitual do banco de dados 

 

Para implementação do panóptico foi criado o modelo conceitual com base na 

especificação de requisitos, ele expressa uma visão macro dos principais fatos geradores de 

dados e suas relações, neste caso retrata o ambiente do sistema e-Sus AB (FIG 8 A) 

importante para pesquisa e o ambiente Panóptico (FIG 8 B) e sua operacionalização no 

ambiente da Secretaria de Saúde. O modelo conceitual (FIG 8) demonstra inicialmente os dois 

ambientes distintos e que serão trabalhados pelo aplicativo, e ainda as principais entidades e 

os relacionamentos existentes entre as mesmas. 

 

Figura 8 - Modelo Conceitual a) Ambiente e-SUS AB; b) Ambiente Panóptico. 

 
Fonte: Autor 
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Na (FIG 8) representando o modelo conceitual para o banco de dados são 

percebidas duas macrovisões, a Figura 8A demostra um recorte do banco de dados do sistema 

e-SUS AB PEC onde estão localizadas as informações necessárias a proposta do aplicativo 

Panóptico, na imagem podem ser observadas as representações gráficas sob a forma de 

retângulos e os rótulos em que são identificadas, como exemplo, o retângulo de nome 

tb_cid10 que equivale a tabela onde estão armazenados os dados necessários de todos os 

agravos ou doenças de acordo com a CID. 

A Figura 8B representa a visão macro do modelo para o banco de dados do 

aplicativo panóptico, assim como na Figura 8A, as representações representam as entidades 

identificadas como validas para o sistema. O retângulo de nome caso equivale a tabela onde 

estão armazenados os dados inerentes a cada um dos registros de agravos ou doenças de 

notificação compulsória recuperados junto ao banco de dados do e-SUS AB. 

As linhas que ligam cada uma das formas geométricas existentes representam uma 

relação natural existente entre as tabelas, como exemplo a linha que liga a forma tb_cid10 da 

Figura 8A com a ‘DoençaMonitorada’. Ela demonstra sob a ótica da engenharia de software 

que, para cada doença registrada no banco de dados e-SUS AB existe um registro equivalente 

no banco de dados panóptico Figura 8B. 

 

5.2.2.2 Modelo lógico 

 

O modelo lógico para o banco de dados Panóptico considerou como base para sua 

criação o modelo conceitual e incorporou detalhes relacionados com o SGBD – PostgreSQL. 

Foram detalhadas todas as tabelas e relacionamentos existentes nas entidades presentes no 

modelo conceitual, tais como, nomes dos atributos, tipos e tamanho dos dados e suas 

restrições entre outras características. A Figura 9B demonstra o modelo lógico criado para o 

banco usado no aplicativo Panóptico ela detalha também uma parcela do banco de dados 

usado no sistema e-SUS AB, as tabelas presentes no modelo do lado e-SUS AB, representam 

as tabelas que de alguma forma são usadas e se relacionam com a proposta do aplicativo 

Panóptico.  

Como abordado acima, o modelo lógico demonstra uma visão mais detalhada das 

tabelas, relacionamentos de dados pertencentes a cada tabela. Na Figura 9A, que representa o 

ambiente e-SUS AB, observam-se representações gráficas sob a forma de retângulos com um 

rotulo na parte superior identificando a entidade ou tabela e vários rótulos abaixo 
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representando ou identificando cada um dos dados existentes no contexto do Panóptico para 

aquela tabela. 

Figura 9 - Modelo Lógico a) Ambiente e-SUS AB; b) Ambiente Panóptico. 

 
Fonte: Autor 

Tomando como exemplo a tb_cid10_panoptico é possível perceber o rotulo 

nu_cid10 Varchar(4). Tecnicamente isso pode ser interpretado como um espaço físico da 

tabela destinado a armazenar o dado que identifica o número da doença na CID, a 

interpretação é análoga para as demais tabelas e dados existentes. 

Assim como no modelo conceitual, as linhas que ligam cada uma das 

tabelas/entidades demonstram suas relações. Como abordado acima, é importante reforçar que 

no modelo lógico já conste detalhes técnicos relacionados com o SGBD utilizado, no caso o 

PostgreSQL. 
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5.2.2.3 Projeto físico do banco de dados 

 

O projeto físico foi a etapa que possibilitou efetivar a ideia concebida para o 

banco de dados e representada pelos dois modelos anteriores, através do uso do SGBD 

escolhido, são criados todos os componentes que fazem parte do banco de dados, como: o 

próprio banco, as tabelas, os atributos das tabelas e suas características específicas (tipo do 

dado, obrigatoriedade ou não de valores, tamanho do dado, etc.) e, caso necessário, a criação 

de usuários e a atribuição de privilégios de acesso para os mesmos.  

As definições apresentadas no modelo lógico acima representam a visão inicial 

detectada em tempo de análise, e é dela que se originou o banco de dados. É comum ao longo 

do percurso do processo de desenvolvimento, a redefinição ou inclusão de novos itens no 

projeto físico do banco de dados, isso se deve, em grande parte ao dinamismo a que estão 

submetidos os ambientes em processo de informatização e as consequentes evoluções dos 

recursos aplicados. 

A partir dos recursos técnicos existentes no Sistema gerenciador de Banco de 

dados escolhido, o PostgreSQL, dentre eles a Linguagem de Definição de Dados (DDL), 

foram executados os comandos necessários a criação efetiva do banco de dados para a 

aplicação Panóptico, a Figura 9 demonstra uma parte desse trabalho. 

Figura 10 - Criação do banco de dados Panóptico e tabela caso. 

 
Fonte: Autor 
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5.2.3 Diagrama de casos de uso 

 

O diagrama de casos foi usado para descrever as principais funcionalidades do 

aplicativo e as possíveis interações do usuário com as mesmas, tendo como base para sua 

criação o banco de dados e a análise ou levantamento de requisitos. Esta etapa apresentou as 

operações ou interações possíveis entre o sistema e os usuários, ou o sistema e outros 

sistemas. A Figura 11 demonstra o diagrama de caso de usos definido para o aplicativo 

panóptico, suas principais interações com o usuário e também com o sistema e-SUS AB. 

 

Figura 11 - Diagrama de casos de uso 

 
Fonte: Autor 

Na sequência serão detalhados os principais casos de uso demonstrados no 

diagrama: importar dados, atualizar dados, cadastrar doença monitorada, excluir doença 

monitorada e gerar gráfico. 

 

5.2.3.1 Importar dados e-SUS AB 

 

Feita a opção pelo processo de informatização da Atenção Básica por parte do 

município, independente da opção de processo de implantação escolhida, espera-se, que a 
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cada atendimento realizado pela Atenção Básica, em especial para a pesquisa, os 

atendimentos feitos por profissionais médicos, seja feita a atualização dos principais dados 

relacionados com o atendimento do cidadão e a consequente atualização do seu prontuário 

eletrônico no sistema e-SUS AB.  

Este caso de uso representa a interação entre o aplicativo Panóptico, aqui na 

condição de ator usuário, e o banco de dados do sistema e-SUS AB, para que sejam 

importados os dados relacionados com a presente pesquisa e os propósitos do aplicativo 

normalmente só ocorre em tempo de instalação ou reinstalação do aplicativo Panóptico. 

O caso de uso importar dados é considerado o principal elo entre os dois sistemas, 

sua implementação pode ocorrer de duas possíveis formas: a primeira faz uso de um 

procedimento armazenado (stored procedure) que executa uma sequência de comandos em 

tempo de instalação e configuração do ambiente panóptico, essa opção fica restrita, 

inicialmente ao profissional responsável pela administração do banco de dados do e-SUS AB 

no município e que detenha conhecimentos técnicos para tarefa. A segunda opção de 

implementação diz respeito à execução de uma funcionalidade do aplicativo Panóptico que 

tem por função executar o procedimento sem a necessidade de conhecimento técnico. 

Para o presente trabalho foi utilizada a primeira opção, dadas as limitações de 

acesso ao banco de dados do e-SUS AB PEC impostas ao pesquisador pelo município 

coparticipante, a integra do código em linguagem SQL se encontra no Anexo B. Os passos 

para o caso de uso são exibidos no QUADRO 1. 

Quadro 1 – Importar dados e-SUS AB 
Nome do caso de uso: Importar dados e-SUS AB 

Ator:  Administrador, Banco de dados Panóptico 

Objetivo: 
 Ator dispara execução de um procedimento armazenado (Store 
Procedure) 

Pré Condição:   Informações de acesso ao banco de dados eSUS devem estar disponíveis 

Fluxo Principal:   
1. Ator requisita execução do procedimento armazenado 
2. Script SQL é executado junto ao banco e-SUS AB 
3. O caso de uso termina. 

Fluxo Alternativo: Caso de uso Atualizar Dados 

Exceções:  Cadastro não é confirmado se informações de acesso ao banco de dados e-
SUS forem inválidas. 

Pós Condições: Informações de ocorrências de casos notificáveis ficam disponíveis no 
Panóptico 
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5.2.3.2 Atualizar dados 

 

Feita a instalação do aplicativo Panóptico e executado o caso de uso Importar 

dados do e-SUS AB, foi necessário automatizar o procedimento de monitoramento e 

atualização dos dados do e-SUS AB no aplicativo Panóptico. Coube ao caso de uso Atualizar 

dados, a transposição de possíveis atualizações ocorridas no banco de dados do E-SUS AB e 

que ainda não haviam sido registradas no banco de dados do aplicativo Panóptico. Como 

exemplo de atualização que é tratada pelo caso de uso, temos os registros diários de 

atendimentos feitos pelos profissionais médicos que podem registrar casos de doenças e 

agravos de notificação compulsória e que devem ser levados para o ambiente do panóptico 

ver Quadro 2. A integra do código em linguagem SQL utilizado para implementação do caso 

de uso se encontra no Anexo C. 

 
Quadro 2 – Atualizar dados 

Nome do caso de uso: Atualizar dados 
Ator: Administrador, Banco de dados Panóptico 

Objetivo: 
Ator dispara execução de um procedimento armazenado (Store Procedure) 

Pré Condição:    Informações de acesso ao  banco de ao Banco de dados eSUS devem estar 
disponíveis 

Fluxo Principal:   
1. Ator requisita execução do procedimento armazenado 
2. Script SQL é executado junto ao banco e-SUS AB 
3. O caso de uso termina. 
Fluxo Alternativo:   

Exceções:  Cadastro não é confirmado se informações de acesso ao banco de dados e-
SUS forem inválidas. 

Pós Condições: Informações de ocorrências de novos casos notificáveis ficam disponíveis 
no Panóptico 

 
 

5.2.3.3 Cadastrar doença monitorada 

 

Este caso de uso permite ao usuário autorizado pelo município indicar (cadastrar) 

quais doenças devem ser monitoradas pelo aplicativo Panóptico junto ao banco de dados do e-

SUS AB. A informação chave para busca dos dados é o número da doença constante na 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), 

publicada pela OMS e vigente junto ao SINAN. É baseado nos dados gravados pelo caso de 
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uso cadastrar doença monitorada que serão recuperados junto ao e-SUS AB, os casos 

registrados nos prontuários eletrônicos do cidadão, ver Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Cadastrar doença monitorada 

Nome do caso de 
uso: Cadastrar doença monitorada 

Ator: Administrador, Usuário autorizado 

Objetivo: 
Registrar no banco de dados do Panóptico os códigos CID10 das 
doenças ou agravos que serão monitoradas junto ao e-SUS AB 

Pré Condição: Ator deve estar logado 
Fluxo Principal:   
1. Ator escolhe a opção cadastrar doença monitorada 
2. Aplicação apresenta tela de cadastro 
3. Ator preenche os dados 
4. Ator confirma os dados 
5. Aplicação apresenta confirmação de dados cadastrados 
6. O caso de uso termina. 
Fluxo Alternativo:   
Exceções:  Cadastro não é confirmado se informações forem inválidas. 

Pós Condições: A aplicação passará a monitorar ocorrência da doença ou agravo 
junto ao banco de dados e-SUS AB 

 
 

5.2.3.4 Excluir doença monitorada 

 

Este caso de uso foi criado para que seja possível ao usuário eliminar um registro 
de doença ou código CID-10 do monitoramento executado pelo aplicativo Panóptico junto ao 
banco de dados do sistema e-SUS AB. É importante observar que, caso venha ser utilizado 
indicará ao aplicativo Panóptico que o determinado código CID 10 ou agravo/doença 
representado pelo código não será monitorado a partir do momento da sua exclusão, ver 
Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Excluir doença monitorada 

Nome do caso de 
uso: Excluir doença monitorada 

Ator: Administrador, Usuário autorizado 

Objetivo: 
Eliminar do banco de dados do Panóptico os códigos CID10 das 
doenças ou agravos monitorados junto ao e-SUS AB 

Pré Condição: Ator deve estar logado 
Fluxo Principal:   
1. Ator escolhe a opção excluir doença monitorada 
2. Aplicação exibe dados da doença ou agravo 
3. Aplicação pede confirmação para exclusão 
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4. Ator confirma a operação 
5. Aplicação apresenta confirmação de dados cadastrados 
6. O caso de uso termina. 
Fluxo Alternativo:   
Exceções:  Registro não é excluído se a operação não for confirmada 
Pós Condições: A doença ou agravo não será mais monitorada 

 

5.2.3.5 Gerar gráfico 

 

Este caso de uso foi criado para processar e transformar os dados brutos 

importados do sistema e-SUS AB pelo aplicativo panóptico em relatórios gráficos, isso é feito 

através do uso das metodologias para cálculo e verificação da ocorrência de epidemias 

apresentadas no referencial teórico, utilizando modernos recursos de transformação de dados 

quantitativos em visões gráficas, dentre elas: a curva epidêmica, canal endêmico e o diagrama 

de controle, ver Quadro 5. 

Quadro 5 – Gerar gráfico 
Nome do caso de uso: Gerar gráfico 
Ator: Administrador, Usuário autorizado. 

Objetivo: 

Transformar os dados quantitativos recuperados junto ao banco de dados 
e-SUS AB em visões gráficas de curva epidêmica, Canal endêmico e 
diagrama de controle. 

Pré Condição: Ator deve estar logado 
Fluxo Principal:  
1. Ator escolhe a opção gerar gráfico 
2. Aplicação exibe tela requisitando dados 
3. Ator informa dados de doença ou agravo e período 
4. Ator confirma a operação 
5. Aplicação processa os dados e apresenta o gráfico 
6. O caso de uso termina. 
Fluxo Alternativo: Ator pode imprimir o gráfico gerado 
Exceções: Não se aplica 
Pós Condições: Não se aplica 

 
 

5.2.4 Codificação 

 

A etapa de codificação representou a etapa em que várias fases anteriores foram 

reunidas e transformadas em códigos, ordens ou requisições que devem ser  entendidas e 

executadas pelo computador. Foram  utilizados conhecimentos relacionados a várias 

disciplinas envolvidas no projeto, fossem da ciência da computação, como: linguagens de 
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programação, linguagens de consulta aos bancos de dados, classes, bibliotecas, sistemas 

gerenciadores de banco de dados, entre outros conhecimentos técnicos necessários; ou da 

saúde como por exemplo, as formas e métodos para detecção de um cenário epidêmico.   

 

5.2.4.1 Tecnologias utilizadas na construção do aplicativo 

 

O aplicativo desenvolvido fez uso de várias tecnologias para conseguir executar as 

funções descritas no item anterior. Para seleção das tecnologias, considerou-se aspectos como: 

adequação aos padrões atuais para desenvolvimento e uso de aplicativos, flexibilidade, 

ofertada de recursos para tarefas específicas e desempenho. 

 

5.2.4.2 Sistema gerenciador de banco de dados 

 

Para armazenamento dos dados do aplicativo Panóptico utilizou-se o Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL. Trata-se de um poderoso sistema de banco de 

dados objeto-relacional, de código aberto, com mais de 30 anos de desenvolvimento ativo, o 

que lhe garantiu reputação de confiabilidade, robustez de recursos e desempenho. Não por 

acaso, é um dos SGBDs utilizados na instalação do sistema e-SUS AB, se tornando o SGBD 

padrão para versões acima da versão 3.0 do e-SUS AB PEC. 

A escolha do PostgreSQL foi feita com base em vários aspectos que o diferenciam 

de outras opções disponíveis, dentre eles: a estabilidade e a segurança em operações que 

exijam confiabilidade através de transações. Considerou-se ainda, o fato de ser o SGBD 

indicado (BRASIL, 2019)  para instalação do sistema e-SUS AB em ambientes mais robustos. 

Para a modelagem de dados, a criação e a geração dos scripts foi utilizada a 

ferramenta MySql Workbench, sua escolha se deu inicialmente pelos recursos disponíveis na 

ferramenta atenderem as necessidades impostas pelo projeto de banco de dados do panóptico 

e também pela a facilidade de uso e experiência por parte do autor com a ferramenta. 

Como ferramenta para acesso ao banco de dados e seus componentes foi utilizado 

o software pgAdmin III, trata-se de uma ferramenta usada para executar o trabalho técnico 

junto ao servidor de banco de dados e que é distribuída junto com o SGBD PostgreSQL. 
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5.2.4.3 Servidor web - apache http server 

 

O aplicativo Panóptico foi desenvolvido para permitir acesso aos usuários 

independente de sua localização geográfica, isso implica no uso de redes que proporcionam 

tal recurso, dentre elas a Internet. O servidor web Apache se caracteriza por ser um software, 

livre, de código aberto e extremamente confiável, além de ser gratuito. Sua estabilidade, 

confiabilidade e atualizações são mantidas por uma rede colaborativa de desenvolvimento 

muito ativa e administrada pela Apache Software Foundation. A escolha do Apache se baseia 

em sua credibilidade e aderência das suas características aos propósitos do sistema Panóptico. 

 

5.2.4.4 Arquitetura de software model-view-controller 

 

O processo de desenvolvimento de um programa de computador envolve um 

processo muito dinâmico entre o banco de dados e a interface com o usuário do sistema. É 

muito comum vincular essas partes e assim reduzir a quantidade de codificação a fim 

melhorar o desempenho da aplicação. Essa abordagem, porém, implica em problemas como a 

mudança da interface com o usuário em maior frequência que a base de dados. Outro ponto 

está no fato dos sistemas incorporarem regras de negócio que vão além da simples 

transmissão de dados. A alternativa é o uso de padrões de projetos disponíveis, como MVC, 

padrão de projeto largamente utilizado e que transforma uma aplicação em pacotes de 

desenvolvimento rápido, modular, e de fácil manutenção.  

Elaborar as partes que compõem o aplicativo dividindo-as em camadas models, 

views e controllers facilitam a manutenção e o reaproveitamento de código, além de permitir 

que novas funcionalidades sejam facilmente adicionadas. A construção modular consente aos 

desenvolvedores trabalharem simultaneamente, possibilitando a capacidade de se construir 

um protótipo muito rapidamente. A separação também anui que alterem uma parte da 

aplicação sem interferir em outras, tais características justificaram a escolha do padrão para 

uso na criação do aplicativo Panóptico. As camadas constantes no padrão MVC são 

detalhadas a seguir. 

 

5.2.4.5 Camada modelo - model 

 

Modelo é a camada responsável pelas regras de negócio do sistema, é o único 

componente do MVC que faz intercâmbio com a fonte de dados, normalmente representada 
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pelo banco de dados da aplicação. A camada modelo representa a combinação dos dados e 

dos métodos que os manipulam, caracteriza o núcleo funcional do sistema. No Panóptico é o 

local onde são definidas as classes que executam a interação com o banco de dados. A Figura 

12 exibe uma classe model do aplicativo Panóptico. 

 
Figura 12 - Classe model TbCID10.php 

 
Fonte: Autor 

 
5.2.4.6 Camada controle - controller 

 

A camada Controle é responsável pela intermediação controlada de toda 

comunicação entre as camadas de modelo (Model) e a camada de visão (View). Por ser 

considerado o mediador entre os componentes MVC sua finalidade é organizar a execução 

das interações que possam ser disparadas pelo usuário. A partir da execução de um dos casos 

de uso do aplicativo, é possível analisar sua funcionalidade, como por exemplo, o caso de uso 

Consultar CID. 

 As interações podem ser descritas da seguinte forma: o usuário digita a palavra 

‘dengue’ e envia para o Controle através do botão enviar; o Controle recebe a requisição e 

envia para camada Modelo responsável; o Modelo interage com o banco de dados e obtêm a 

lista das ocorrências; a camada Modelo envia a lista para camada Controle; a camada 
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Controle envia a lista para camada Visão; a camada Visão prepara (renderiza) a visualização 

da lista e devolve para camada Controle; o Controle envia para o navegador do usuário. Desta 

forma a camada Controle articula e organiza toda interação entre os componentes MVC. A 

Figura 13 – demonstra parte da classe controle para tabela CID. 

 

Figura 13 - Classe controle para tabela CID 10 

 
Fonte: Autor 

 
5.2.4.7 Camada visão - view 

 

Esta camada é responsável pela apresentação, representação da camada Modelo, 

significa a fronteira entre o usuário e o sistema. A camada de Visão pode dar forma mais 

conveniente (renderizar), exibir ou ocultar dados, atuar como filtro para dados da camada de 

Modelo. 

No exemplo anterior é possível fazer um recorte da responsabilidade da camada 

de visão que seria: a camada Visão prepara (renderiza) a visualização da lista e devolve para o 

Controle, este por sua vez, envia para o navegador do usuário. 
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No aplicativo panóptico a camada visão (view) pode ser exemplificada através da 

Figura 14 na qual são exibidas duas visões para os mesmos dados, listagem das doenças 

monitoradas e edição de um registro de doença monitorada. 

 

Figura 14 - Visões para tabela doença monitorada 

 
Fonte: Autor 

 
5.2.4.8 Linguagem de programação hypertext preprocessor- PHP 

 

Por se tratar de um aplicativo para execução através de navegadores, com 

possibilidade de acesso através das redes de computadores, e que tem como um dos requisitos 

a independência de sistema operacional, o desenvolvimento do aplicativo Panóptico 

considerou uma linguagem que desse suporte a tais quesitos. 

A escolha da linguagem PHP se deu em função de várias características aderentes 

aos objetivos propostos para o aplicativo, dentre elas: velocidade de processamento, 

versatilidade e eficiência, ampla documentação, comunidade de desenvolvedores bastante 

organizada e participativa, o que proporciona correções e atualizações rápidas para problemas 

detectados. 

Além das características descritas, foi possível empregar o paradigma de 

Programação Orientada a Objetos (POO) e a utilização de Frameworks disponíveis no 

mercado para auxiliar na construção do aplicativo.  Outro item observado foi a condição de 

integração do PHP com o banco de dados PostgreSQL. 
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5.2.4.9 Ambiente Integrado de Desenvolvimento - IDE 

 

O trabalho de programação concentrou a reunião das várias tecnologias 

apresentadas, independente da linguagem utilizada, a programação web adicionou mais 

alguns ingredientes por incorporar mais tecnologias como Cascading Style Sheets (CSS), 

Hypertext Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML) entre outras. 

Para auxiliar no processo de programação e desenvolvimento do aplicativo Panóptico foi 

licenciada e utilizada uma ferramenta que disponibiliza um ambiente integrado de 

desenvolvimento - Integrated Development Environment (IDE), o Adianti Studio Pro.  

A IDE - Adianti Studio Pro faz uso do Adianti framework que é uma arquitetura 

de código aberto criado pelo brasileiro Pablo Dall'Oglio. Ela oferece uma série de 

componentes para a construção de formulários e datagrids, e recursos para relatórios, gráficos, 

etiquetas, calendários, além de possuir modelos prontos e funcionais. A Figura 15 demonstra 

a tela principal da IDE onde podem ser identificados vários itens, dentre eles, um código-

fonte escrito em PHP (FIG. 15 b), a direita da janela, e na janela a esquerda os termos Control 

e Model (FIG. 15 a) sob a forma de pastas, representantes específicos do padrão MVC. 

Figura 15 - Ambiente Integrado de Desenvolvimento Adianti Studio Pro 

 
 Fonte: Autor 
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A Figura 15A exibe uma janela vários locais (pastas) onde são individualizados 

cada um dos componentes utilizados na composição e desenvolvimento aplicativo panóptico, 

ela evidencia a condição individualizada proposta pelo padrão MVC. A Figura 15B exibe o 

código fonte escrito na linguagem de programação PHP responsável pelo cálculo e plotagem 

do gráfico para curva epidêmica. 

 

5.2.5 Testes 

 

A fase de teses de um programa de computador pode ser realizada através de 

várias formas e as mesmas variam de acordo com a metodologia usada na construção da 

aplicação, dentre as metodologias de desenvolvimento disponíveis está a Programação 

Extrema (do inglês eXtreme Programming) XP.  

Uma das principais diferenças da XP em relação às metodologias convencionais é 

a maneira de como é testada a aplicação. Na XP, a ênfase dada à fase de testes é maior, pois o 

desenvolvimento iterativo não gera uma documentação detalhada do sistema, 

impossibilitando que uma equipe externa desenvolva os testes do software (Sommerville, 

2007).  

Na etapa de testes foi verificado se a construção das interfaces que atendederam 

aos requisitos e regras de negócios identificadas na etapa de análise de requisitos estavam de 

acordo com os resultados ajustados às necessidades e se respondiam de forma satisfatória aos 

interesses dos usuários. 

Para esta atividade vários testes unitários foram executados a fim da validação do 

sistema, fornecendo no decorrer do desenvolvimento do sistema sinais de alertas que 

garantem assim uma melhoria continua e a qualidade do sistema. Foram utilizadas para os 

testes as ferramentas Google Chrome, navegador para internet disponível no próprio site da 

Google (CHROME_DOWNLOAD, 2019), utilizando a extensão Selenium IDE destinada a 

automatização de testes unitários. 

As praticas de testes mais utilizadas no decorrer deste trabalho foram:   

 Releases pequenos: Contendo poucas alterações, vários releases foram sendo 

criadas a fim de possibilitar testes exploratórios, facilitando a identificação de 

novas alterações e novos requisitos.  

 Testes constantes: Independente da quantidade de alterações realizadas, a cada 

publicação, testes eram realizados, propondo assegurar que o sistema estará em 

funcionamento livre de inconsistências.  
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 Cliente envolvido: Além da análise da estrutura básica do documento utilizado, 

o envolvimento com o cliente teve um papel importante a fim de delimitar 

alterações no sistema e para esclarecimento de dúvidas. 
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6 RESULTADOS 
 

O modelo de vigilância em saúde vigente no Brasil atualmente faz uso de vários 

SIS destinados a permitir o cadastro de notificações para os casos de agravos ou doenças 

identificados em atendimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde, destaque especial 

para o SINAN. Contudo, mesmo disponibilizando uma arquitetura de sistema  descentralizada 

de coleta e processamento de dados, o retono de informação para tomada de decisão ainda 

tem se demonstrado falho principalmente quanto a demandas pontuais nas secretarias 

municipais de saúde nos setores de gestão da vigilancia epidemiologica. O tempo de retorno 

da informação em condições de analise para tomada de decisão ainda não atende as 

necessidades. 

Com a recente estratégia de utilização do prontuário eletrônico do cidadão na 

atenção básica atraves do e-SUS AB PEC detectou-se a possibilidade de uma oportunidade 

inovadora para buscar atender a essa demanda de celeridade na obtenção de informação 

compatível com a necessidade da secretaria de saúde municipal sem acarretar aumento de 

processos para os profissionais da saúde, como necessidade de coleta ou organização 

adicional dos dados de notificação para elaboração de gráficos objetivando subsidiar decisões 

de ações relacionadas com gestão da vigilância epidemiológica local. 

Dentro dessa perspectiva, o aplicativo Panóptico combina recursos 

computacionais para coletar, armazenar, processar e fornecer novos dados com o objetivo de 

tornar a informação disponível e acessível. Estão entre as  principais vantagens  do aplicativo 

a forma automatizada de monitoramento do prontuário eletrônico do cidadão em busca do 

registro de agravos ou doenças de notificação compulsória, e ainda, permite ao gestor da 

vigilancia em saúde não se limitar especificamente aos agravos ou doenças notificáveis. 

A partir da metodologia implementada com o monitoramento do PEC do sSUS 

AP tornou-se possível a sintetização dos dados brutos e transformação através das 

metodologias preconizadas pelo MS para identificação de quadros de surtos ou epidemias de 

forma segura e sem a intervenção humana no processo, o que pode minimizar erros quanto ao 

tratamento da informação para obtenção de novos resultados, ver seção 6.1.7. 

Com a incorporação das metodologias de cálculo para identificação de surtos ou 

quadros epidêmicos e o uso do PEC como base de pesquisa, o processo de análise pode ser 

feito de forma célere e constante, permitindo assim, a eliminação de um tempo de retorno 

incoerente com a necessidade de ações por parte da gestão epidemiológica do municipio, ver 

seção 5.2.3.2. 
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6.1 O aplicativo Panóptico 
 

O aplicativo Panóptico foi desenvolvido com a proposta de coleta, processamento 

e geração de novas informações a partir dos dados registrados no Prontuário Eletrônico do 

Cidadão através de interação com o banco de dados do sistema e-SUS AB PEC, que 

documentam a ocorrência de casos das doenças de notificação compulsória. Para atingir seus 

objetivos, reuniu recursos computacionais adequados e confiáveis para construção das etapas 

que o compõem.  

A tecnologia Web foi utilizada no desenvolvimento do aplicativo e se justificou 

especialmente pela condição de atender as atuais expectativas da sociedade. Com isso, o 

aplicativo Panóptico permite uso independente de localização geográfica e também de 

dispositivo eletrônico aplicado para acesso aos seus recursos. 

Para suprir as necessidades de controle de acesso a dados do prontuário eletrônico 

regulado por legislação específica, por normas internas das SMS e também pelo parecer do 

comitê de Ética na Pesquisa da UFVJM, o aplicativo Panóptico incorporou um controle de 

acesso que permite habilitar vários níveis de controle e acesso para os usuários, habilitando ou 

desabilitando acesso as funcionalidades de acordo com o tipo de usuário cadastrado. O 

aplicativo dispõe ainda de um sistema de registro das operações executadas pelo usuário 

durante o uso do sistema, isso permite auditoria e possibilita maior segurança. 

Dentre os principais riscos prevenidos podemos citar o monitoramento por parte 

do Panóptico de todas as operações realizadas pelo usuário após o processo de identificação e 

entrada no sistema, a partir da autenticação do usuário o sistema registra cada operação ou 

etapa utilizada, isso permite a identificação e responsabilização do usuário pelas etapas 

executadas. 

 

6.1.1 Controle de acesso 

 

A primeira tela ou página que o usuário tem acesso no Panóptico é usada para 

controlar o acesso ao sistema, nela são requisitados os dados necessários para autenticação do 

usuário, habilitando o acesso do mesmo a outras funcionalidades do sistema (FIG 16). 
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Figura 16 - Pagina de acesso ao sistema 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 

Nesta página são requisitados dois dados, o nome do usuário e a sua senha, logo 

abaixo se encontra disponível uma tarja intitulada Entrar, após a digitação dos dados e clicado 

com o mouse sobre ela, o sistema permite acesso, de acordo com os dados informados – 

processo de autenticação. 

Além da funcionalidade de autenticação do usuário junto ao sistema, são 

disponibilizadas duas outras opções: Criar conta, usada para cadastro de um novo usuário, 

destinada apenas a alguns usuários que possuam autorização, e Redefinir Senha, quando o 

usuário desejar trocar sua senha de acesso ao sistema. 

 

6.1.2 Página principal do aplicativo 

 

Após o processo de autenticação, é apresentada a página principal do aplicativo, 

que possui duas partes bem definidas. À esquerda, estão dispostas informações de 

identificação do usuário e, logo abaixo, a relação de opções disponíveis para os usuários - 

Menu de Opções. A direita do Menu de Opções fica a área onde são visualizadas e executadas 

as novas páginas, baseado na opção feita pelo usuário ao clicar com o Mouse sobre um dos 

itens do Menu de Opções. A interação com o usuário acontece através de uso do mouse, a 

Figura 17 demonstra a página principal. 
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Figura 17 - Pagina Principal 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 

 

6.1.3 Página tabela CID-10 

 

Partindo do Menu de Opções, ao escolher a opção Tabelas, é possível acionar a 

página Tabela CID 10. A execução da opção exibe uma página contendo os registros de todas 

as doenças ou agravos que fazem parte da CID 10. Através das opções disponíveis na página 

o usuário consegue consultar o código ou descrição de uma determinada doença, ou navegar 

listando de forma paginada todos os registros existentes. 

A relação de doenças e agravos constantes da CID 10 é atualizada e publicada 

pela OMS e utilizada pelo MS dentro do padrão publicado, sendo assim, não compete ao 

aplicativo Panóptico permitir alteração dos seus dados ou registros. O Panóptico importa os 

registros do sistema e-SUS AB em tempo de implantação, a Figura 18 exibe a página e seu 

layout. 
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Figura 18 - Página Tabela CID 10 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 

6.1.4 Página doença monitorada 

 

No Menu de Opções, partindo da opção Tabelas, o usuário pode acionar a página 

Doença Monitorada. A execução da opção exibe uma nova página contendo os registros das 

doenças e agravos que devem ser monitoradas, ou seja, que fazem parte do processo de busca, 

importação e armazenamento dos casos ocorridos no município e registrados no prontuário 

eletrônico do cidadão pelo sistema e-SUS AB.  

Os dados são importados do arcabouço do sistema e-SUS AB e armazenados no 

banco de dados Panóptico. De posse desses dados o sistema Panóptico faz o processamento, 

cálculo e geração dos gráficos para a vigilância epidemiológica. As funcionalidades 

disponíveis permitem que o usuário a) cadastre uma nova doença para monitoramento; b) 

exclua uma doença do processo de monitoramento e ainda que c) altere dados das doenças 

cadastradas. É importante observar que o monitoramento é responsável por gerar as condições 

para que uma doença possa contar com análises gráficas; caso não esteja cadastrada como 

doença monitorada, o sistema não importará os dados de ocorrências registrados no e-SUS 

AB. A Figura 19 exibe a página e suas características. 
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Figura 19 - Página Doença Monitorada 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 

 

6.1.5 Página curva epidêmica 

 

Na opção principal Gráficos do Menu de Opções, o usuário pode acionar a página 

Curva Epidêmica. A execução da opção exibe uma página contendo uma interface com duas 

possíveis divisões. Na primeira parte, o usuário pode selecionar dentre as doenças monitoraras 

qual pretende obter o gráfico de curva endêmica, selecionando a doença específica, o usuário 

deve indicar qual é o ano para o qual deseja o processamento dos dados e a consequente 

análise gráfica. Por fim, deve clicar com o Mouse sobre o botão Gerar, que indicará ao 

Panóptico para recuperar os dados junto ao banco de dados, processa-los de acordo com a 

metodologia preconizada para obtenção da curva epidêmica, o gráfico será gerado e impresso; 

ele é exibido no lado direito da tela.  

Para obter a curva epidêmica para qualquer doença ou agravo, o procedimento a 

ser seguido será o mesmo, desde que o Panóptico a reconheça como uma doença monitorada. 

As Figuras 20 a 25 demostram as curvas baseadas nos dados disponibilizados pelo município 

de Montes Claros para 6 (Seis) doenças de notificação compulsória, no ano de 2018, são elas: 

Dengue Clássico; Leishmaniose Cutânea; Leishmaniose Visceral; Sífilis Complicando a 

gravidez, o parto e o puerpério; Sífilis Congênita não especificada e Tuberculose Respiratória. 
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Figura 20 - Página Curva Epidêmica – Dengue Clássico 

 
      Fonte: www.panoptico.net 

 
 
 

Figura 21 - Página Curva Epidêmica – Leishmaniose Cutânea 

 
         Fonte: www.panoptico.net 
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Figura 22 - Página Curva Epidêmica – Leishmaniose Visceral 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 
 
 

Figura 23 - Curva Epidêmica – Sífilis Complicando a gravidez, o parto e o puerpério 

 Fonte: www.panoptico.net 
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Figura 24 - Página Curva Epidêmica – Sífilis Congênita não especificada 

 
Fonte: www.panoptico.net 
 
 

Figura 25 - Página Curva Epidêmica – Tuberculose Respiratória 

 
Fonte: www.panoptico.net 
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6.1.6 Canal endêmico 

 

Na opção principal Gráficos do Menu de Opções, o usuário pode acionar a página 

Canal Endêmico. A execução da opção exibe uma página contendo uma interface com duas 

possíveis divisões. Na primeira parte, o usuário pode selecionar dentre as doenças monitoraras 

qual pretende obter o gráfico de canal endêmico, selecionando a doença específica, o usuário 

deve indicar ainda os seguintes dados: ano inicial do histórico, ano final do Histórico e ano 

para análise. Por fim, deve clicar com o mouse sobre o botão Gerar, que indicará ao 

Panóptico para recuperar os dados, processá-los de acordo com a metodologia preconizada 

para obtenção do canal epidêmico, o gráfico será gerado e exibido do lado direito da tela.  

A Figura 26 apresenta a interface para interação e geração do canal endêmico. 

Figura 26 - Gráfico Canal Endêmico 

 
Fonte: www.panoptico.net 
 

O canal endêmico descreve de forma resumida a distribuição de frequências da 

doença para o período, baseado no comportamento observado da doença durante vários anos 

prévios e em sequência. É representado graficamente por três curvas: curva endêmica e outras 

duas curvas limites, que indicam os valores máximos e mínimos, com o objetivo de levar em 

conta a variação inerente às observações da frequência da doença através do tempo. Assim, 

expressa de forma gráfica, a distribuição típica de uma doença durante um ano qualquer, capta 

a tendência sazonal da doença e representa o comportamento esperado de determinada doença 

em um ano calendário. 
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6.1.7 Diagrama de Controle 

 

Na opção principal Gráficos do Menu de Opções, o usuário pode acionar a página 

Diagrama de Controle. A execução da opção exibe uma página contendo uma interface com 

duas possíveis divisões. Na primeira parte, o usuário pode selecionar dentre as doenças 

monitoraras qual pretende obter o gráfico de diagrama de controle, selecionando a doença 

específica, o usuário deve indicar ainda os seguintes dados: ano inicial do histórico, ano final 

do Histórico e ano para análise. Por fim, deve clicar com o mouse sobre o botão Gerar, que 

indicará ao Panóptico para recuperar os dados, processá-los de acordo com a metodologia 

preconizada para obtenção do diagrama de controle, o gráfico será gerado e exibido do lado 

direito da tela.  

A Figura 27 apresenta a interface para interação e geração do diagrama de 

controle. 

Figura 27 - Gráfico Diagrama de Controle 

 
Fonte: www.panoptico.net 

 

A análise do diagrama de controle se da pela interpretação das linhas constantes 

no gráfico. A linha vermelha representando o limite superior indica uma margem de 

segurança de 95% acima da media de ocorrência representada pela linha azul. Ao submeter os 

dados do ano em analise é possível verificar a endemia ou epidemia constante em um dado 

período. 
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7 DISCUSSÃO 
 

No contexto da saúde, em um possível conceito global, a vigilância pode ser 

percebida como aportar as informações para definir as intervenções. Por isso, a Vigilância em 

Saúde é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma das funções essenciais 

da saúde pública (OMS, 1968). 

 Diante das atuais funções da vigilância em saúde como o monitoramento das 

ações de prevenção e controle, de identificação de grupos de risco, de reconhecimento de 

casos para acionar intervenções e mensuração de tendências, é possível verificar limitações, 

muitas relacionadas com a diversidade e complexidade da distribuição da população, com 

condições de vida (saneamento, habitação, acesso à água) muito diversas. A fragmentação da 

Vigilância em Saúde, que nem sempre é integrada aos sistemas de informação, aponta 

desafios como: a necessidade de intensificação do uso de tecnologias da informação; avanços 

tecnológicos na Vigilância em Saúde; e melhora da coleta e da interação dos dados das 

informações de Vigilância em Saúde Pública, dentre vários outros. No Sistema Único de 

Saúde (SUS), um dos principais desafios é desenvolver a vigilância baseada nas 

características de cada território, em função disso, o recente transporte da VS para Atenção 

Básica (NETO, 2015). 

A portaria 2.437/2017 do Ministério da Saúde aprova e estabelece a politica 

nacional de atenção básica e dentre varias mudanças, em seu Art. 2º, inclui a vigilância em 

saúde, que deve ser desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 

qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 

definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017). 

Isso faz com que a AB abarque funções que permitam a adequada identificação de 

problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e 

sanitária mais efetivas e eficazes, sendo necessário para tanto que as atividades específicas 

dos agentes de saúde (ACS e ACE) devam ser integradas (BRASIL, 2017). 

A massificação de uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

diversos aspectos da vida contemporânea tem produzido mudanças significativas. O campo da 

saúde não tem ficado imune a isso, mesmo demonstrando um histórico recente de uso, há um 

consenso entre os pesquisadores sobre os potenciais benefícios que o emprego de tecnologias 

pode representar para o setor. Desta forma, insistir em um modelo de Atenção Primária que 

não incorpore recursos tecnológicos relevantes da nossa era, como computadores e demais 
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tecnologias de e-saúde como prontuários eletrônicos, rede e internet, parece querer insistir em 

um modelo que já se mostrou esgotado (PILZ, 2016).  

A oferta de um sistema de prontuário eletrônico (e-SUS AB PEC) disponibilizado 

de forma gratuita para os municípios do país representa um avanço significativo, o Ministério 

da Saúde está possibilitando aos municípios redirecionarem recursos que seriam investidos na 

compra ou licenciamento de soluções privadas e que agora podem ser direcionados para 

qualificação da estrutura de computadores, de internet e até mesmo para contratação de 

suporte ao uso ou customização do PEC à realidade local (PILZ, 2016). 

Considerando os principais pontos abordados acima, o Panóptico apresenta uma 

nova forma de “vigiar” os agravos de notificação compulsória, claramente definidos como 

informações de entrada para os principais processos de Vigilância epidemiológica/Vigilância 

em saúde no Brasil. A proposta do aplicativo Panóptico inova quando propõe utilizar o PEC 

como fonte de dados, sem alterar ou modificar processos no cotidiano dos profissionais da 

Atenção Básica, pois já faz parte do atendimento realizado pelo profissional médico o registro 

do prontuário, independente de como é registrado, e a consequente tarefa de notificar a 

doença ou agravo para os casos controlados. 

Fica evidente a qualificação da informação gerada pelo Panóptico, já que é 

extraída de fonte minimamente segura, o PEC do e-SUS AB, e sem intervenção de outros 

profissionais, o que geralmente injeta margem de erros, que por consequência podem gerar 

resultados incoerentes.  Outro ponto muito importante trazido pelo Panóptico diz respeito à 

disponibilidade imediata de informações para uso pela gestão local para tomada de decisões. 

Registrado o agravo no PEC, feito o monitoramento pelo aplicativo e identificada alguma 

ocorrência para casos monitorados, é possível obter informações sob a forma de gráficos 

instantaneamente. Isso preenche uma lacuna percebida como ponto falho do SINAN, onde o 

retorno da informação dificilmente ocorre de forma instantânea em função da sequencia com 

que devem ser coletadas, notificadas, processadas e retornadas para o ponto de origem, no 

caso o município, para que só a partir daí possam ser utilizadas pela gestão como suporte para 

tomada de decisão. 

Conhecendo a estratégia do SUS em busca do e-SUS, o SUS eletrônico, é possível 

perceber que em algum momento foi planejada uma integração futura entre e-SUS AB PEC e 

o SINAN, porém, não se sabe quanto tempo isso levaria. 

Então o Panóptico representa uma resposta a essa demanda, já é possível uma 

melhoria, pequena que seja, mas real. Analisando o ambiente da secretaria municipal de saúde 

de Montes Claros em tempo de pesquisa, percebeu-se o quanto são carentes de informações 
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estratégicas. E mesmo reconhecendo que é um desafio para o município a implantação do e-

SUS AB PEC, maior ainda é a responsabilidade de responder a um quadro epidêmico, sem os 

recursos mínimos necessários, informações adequadas e consistentes, para que as ações 

indicadas e executadas pelos gestores possam realmente resolver o problema de deter um 

surto ou uma epidemia. 

A lógica da vigilância da saúde incorpora também, mas não somente, a integração 

das atividades de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária, para a prestação de uma 

atenção ampliada. Nesse sentido, deve-se procurar combinar os instrumentos dessas 

vigilâncias, a fim de favorecer a atuação sobre os riscos social, sanitário, ambiental e 

epidemiológico, tornando possíveis respostas inovadoras e mais efetivas às necessidades que 

emergem no âmbito da saúde, a vigilância epidemiológica – tradicionalmente centrada no 

controle de doenças transmissíveis – necessita rever suas possibilidades de atuação, 

extrapolando-a para além da listagem de agravos/doenças de notificação compulsória. 

O aplicativo Panóptico foi pensado e construído objetivando fornecer aos gestores 

da vigilância em saúde uma ferramenta que permita, baseada nos mesmos processos 

existentes, o monitoramento de doenças e agravos de notificação compulsória, é possível 

através do Panóptico monitorar qualquer doença ou agravo participante da tabela CID 10. Isso 

se faz possível em função das informações registradas pelo profissional médico em tempo de 

consulta ou atendimento ao cidadão. É importante ressaltar que a proposta se baseia no código 

CID-10 registrado no prontuário eletrônico do cidadão pelo profissional responsável pelo 

atendimento. 

Com isso a aplicação Panóptico ao cumprir com seu objetivo de monitoramento é 

capaz de produzir informações para alertar os gestores da vigilância em saúde através dos 

gráficos quanto a possíveis cenários de risco epidêmico, mas como afirmado, baseado 

exclusivamente na percepção do código CID 10 registrado no prontuário. 

Baseado no exposto e considerando que o prontuário eletrônico do cidadão pode 

permitir muito mais, são sugeridos os seguintes trabalhos futuros: 

Adequação do aplicativo e metodologia de monitoramento do prontuário 

eletrônico para que seja possível o uso da tabela CIAP. A evolução da CIAP – 2 se adequa 

perfeitamente ao novo cenário proposto para a AB permitindo uma classificação e 

consequente monitoramento mais realístico para vigilância da saúde dentro do arcabouço da 

Atenção Primária. 

Utilização dos dados que permitam a geolocalização das ocorrências das 

enfermidades monitoradas como endereço ou território. A vigilância da saúde requer ações 
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em pontos geográficos de ocorrência dos casos, com o uso de tais dados se torna possível 

prover informações mais adequadas à tomada de decisão para a efetivação das ações de 

controle. A territorialização já faz parte do cotidiano operacional da AB, seu emprego permite 

a produção de Mapas geolocalizando as ocorrências dos casos de doenças ou agravos de 

notificação compulsória. 

Estudos para teste e validação do Panóptico e sua proposta em ambientes mais 

robustos e atuando sobre uma gama maior de dados. O Panóptico foi idealizado como projeto 

de pesquisa aplicável ao município de Montes Claros/MG e sua Secretaria de Saúde, mas 

pode ser reestruturado para trabalhar com instancias maiores utilizando os possíveis níveis de 

centralizadores previstos pelo e-SUS AB PEC que são: Centralizador Regional, geralmente 

disponíveis nas Superintendências Regionais de Saúde e Centralizador Estadual, disponíveis 

nas Secretarias Estaduais de Saúde. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A criação do aplicativo Panóptico para auxílio na gestão da vigilância da saúde, 

atuando no monitoramento dos casos de agravos ou doenças de notificação compulsória se 

demonstra inovadora.  

Diante da necessidade da coleta e a tabulação de dados por parte da gestão 

epidemiológica que possibilitem ações de gestão, o aplicativo resulta em otimização no uso 

dos dados do prontuário eletrônico. Através do monitoramento diário e da metodologia de 

cálculo para detecção de surtos e epidemias, executados pelo aplicativo Panóptico, é possível 

prover informações de qualidade para os gestores em formato gráfico e em tempo célere. 

Outro aspecto, diz respeito à qualidade das informações que são obtidas de fonte 

minimamente confiável, pois o registro é feito pelo profissional da saúde responsável, com 

posterior coleta pelo Panóptico sem a interferência de terceiros, o que minimiza a margem de 

erro quanto aos dados iniciais.  

Além de o Panóptico implementar um rigoroso sistema de controle de acesso e 

segurança baseados em autenticação do usuário e  gravação de logs para garantir a integridade 

das informações, através das tecnologias de construção voltadas para uma aplicação Web, 

usadas na construção do aplicativo, tornou-se possível o seu uso a partir de qualquer 

localização, e acesso por vários tipos de dispositivos (smartphones, microcomputadores, 

tablets) ver Anexo E, melhorando assim, o acesso às informações dos gestores da vigilância 

epidemiológica nas praticas cotidianas. 

O prontuário eletrônico do cidadão se demostrou como um tema incipiente em 

função de vários fatores, dentre eles: a) implantação recente, lenta e ainda em execução por 

parte dos municípios; b) pela falta de literatura disponível e, c) recentes normatizações e 

legislações aplicadas ao tema. A pesquisa evidenciou algumas dificuldades em seu período de 

execução e construção da aplicação. Um dos principais problemas está relacionado com o 

acesso a informações do prontuário eletrônico do cidadão, inicialmente foi requisitado acesso 

direto ao banco de dados do e-SUS AB PEC do município de Montes Claros, este foi negado 

em função de normatizações e legislações inerentes ao tema - sejam de âmbito Municipal ou 

Legislação Federal como a lei nº 13.787, de 27 de Dezembro De 2018. Isso caracterizou uma 

limitação à pesquisa, já que uma das principais propostas é exatamente a interação constante 

entre o aplicativo Panóptico e o sistema e-SUS AB PEC através do monitoramento. A 

limitação de teste foi resolvida com a criação de um ambiente de servidor de banco de dados 
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análogo ao ambiente da SMS, assim foi possível testar as habilidades de monitoramento 

proposto pelo Panóptico. 

 Outro fator limitante foi a dificuldade de se obter informações técnicas quanto a 

organização do banco de dados e-SUS AB (Modelo de dados e dicionário de dados). O SUS 

não disponibiliza documentação do projeto do banco de dados, o que exigiu esforço técnico 

adicional para construir o conhecimento necessário para uso na pesquisa. Se por um lado foi 

possível qualificar como limitante a falta de informações técnicas do banco de dados e-SUS 

AB, por outro pôde ser percebida como oportunidade, dada a riqueza de informações 

existentes no banco de dados que foram reconhecidas pela pesquisa. Com tal conhecimento 

seria possível obter resultados mais abrangentes e significativos para pesquisa. O acesso aos 

dados do cidadão, por exemplo, possibilitariam resultados que vão desde a identificação 

geográfica do local de ocorrência da doença ou agravo (item relevante para gestão 

epidemiológica), até o fornecimento de estatísticas mais qualificadas identificando raça, faixa 

etária, sexo, cor entre tantos outros dados presentes no banco e-SUS AB PEC. 

De forma resumida o Panóptico representa uma aplicação Web que aperfeiçoa o 

trabalho de coleta, processamento e oferta de informações que podem auxiliar na tomada de 

decisão na gestão epidemiológica do município. È importante observar que representa uma 

extensão do e-SUS AB PEC voltada às tarefas de monitoramento dos casos notificáveis, e 

que, para que possa fornecer bons resultados, os processos do e-SUS AB PEC devem ser 

executados, dentre eles o registro do prontuário eletrônico do cidadão. 

A constatação em tempo de pesquisa é a de que o quadro de colaboradores 

presentes na coordenação epidemiológica do município pesquisado utiliza a maior parte do 

seu tempo produtivo com tarefas operacionais e pouco tempo com tarefas estratégicas e de 

analise de dados para gestão e otimização das ações necessárias ao controle epidemiológico. 

A presente pesquisa demonstra que o uso do Panóptico pode prover informações estratégicas 

e assim possibilitar recursos para tornar mais eficaz o trabalho dos gestores. 

A experiência de desenvolvimento colaborativo da pesquisa junto ao ambiente da 

SMS envolvendo universidade, pesquisadores e colaboradores da saúde coletiva no município 

demonstra que a interdisciplinaridade pode e deve ser um fator a ser explorado para 

construção de um novo olhar sobre os problemas que envolvem saúde, sociedade e ambiente. 

O novo conhecimento ou solução quando construído com essa perspectiva 

multidisciplinar permite novos parâmetros de avaliação e adequação se alinhando de forma 

produtiva com as necessidades e demandas, chama a atenção algumas manifestações de 
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colaboradores que têm contato com o produto final, o aplicativo, e podem constatar que a 

pesquisa é verdadeiramente aplicada. 

Como afirmado anteriormente, a incipiência do tema prontuário eletrônico do 

cidadão aplicado aos processos de vigilância da saúde demonstram que há muito a se fazer. 

As limitações impostas e as novas demandas percebidas durante o processo da pesquisa 

apontam para necessidade de evolução e requer novos trabalhos, tanto para validação do 

Panóptico quanto para novas possibilidades. Algumas demandas apresentadas vão ao encontro 

de necessidades do ambiente em processo de informatização, no caso, da gestão de dados da 

vigilância epidemiológica na Atenção Básica, outras são demandas comuns para qualquer 

produto de software, sendo a saúde pública um ambiente susceptível a constantes mudanças, 

qualquer aplicativo destinado ao ambiente requisitará constantes melhorias, sendo assim, o 

aplicativo Panóptico e em especial a proposta de vigilância epidemiológica baseada no uso do 

prontuário eletrônico do cidadão, demandará novos e constantes estudos. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - UFVJM 
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ANEXO B – CÓDIGO SQL CASO DE USO IMPORTAR DADOS 
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ANEXO C – CÓDIGO SQL CASO DE USO ATUALIZAR- DADOS 
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ANEXO D – FICHA DE NOTIFICAÇÃO - SINAN 
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ANEXO E – RESPONSIVIDADE EM SMARTPHONE MODELO S10e 
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