
07/05/2019

1

Um modelo para avaliação de sistemas de 
informação do SUS de abrangência nacional

Rinaldo Macedo de Morais

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO:
- A lacuna de pesquisa
- As perguntas de pesquisa
- Os objetivos
- Metodologia – o processo de pesquisa
- O modelo de avaliação 

- Pesquisa de trabalhos sobre avaliação de SI em saúde
- Modelo de qualidade
- Análise, seleção e estruturação de indicadores
- Instrumentos de avaliação/medição

- Questionários 
- Procedimentos de inspeção de software

- Aplicabilidade do modelo de avaliação
- Factibilidade para aplicações do HCFMRP
- Factibilidade para o SIM (Sist. de Informação sobre Mortalidade)

- Mantenedores  
- Gestores e profissionais de saúde

- Conclusões
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O início – A lacuna para a pesquisa
Um primeiro trabalho:

HÜBNER-BLODER, G.; AMMENWERTH, E. Key performance indicators to 
benchmark Hospital Information Systems – a Delphi study. Methods of 
Information in Medicine, v. 48, n. 6, p. 508-518, 2009.

Dificuldades de reprodução/obtenção de dados … mas induziu ao tema:

qualidade de sistemas de informação de saúde

Um segundo trabalho: 

LIMA, C. R. A. et al. Revisão das dimensões de qualidade dos dados e 
métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 25, n. 10, p. 2095-2109, 2009.

Orientação: Instrumento de avaliação de qualidade
aplicável aos SIS-SUS

Avaliar viabilidade

• Dados
• Sujeitos
• Recursos
• Tempo
 Perca tempo em planejar! Evita retrabalho!
Mestrado: dificuldade de plano B
Doutorado: tempo e maturidade do pesquisador
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Os SIS/SUS

Finalidades/Áreas Aplicações

Cadastros

Nacionais

CNES, CADSUS, Tabelas Corporativas e Cadastros de

Unidades Territoriais

Ambulatoriais GIL e SIASUS

Epidemiológicos SI-PNI, SISCOLO e SISMAMA, HIPERDIA e

SISPRENATAL

Hospitalares HOSPUB, SIH, HEMOVIDA, BLHWeb, SIHD e CIH

Sociais SIAB, SISVAN e PVC

Financeiros SIOPS, SGIF e SISGERF

Eventos vitais SINASC e SIM

Regulação SNT-Órgãos e Tecidos, REDOMENet, SIPNASS, SAMU, 

CNRAC e SISREG-II

- Apoiam processos de gestão/operações no SUS
- Em sua maioria, são sistemas legados

Relatos na literatura:
- Aplicações com baixo nível de integração
- Fragmentação e duplicidade de informações
- Baixa cobertura de informações de eventos
- Deficiências no apoio ao gestor para tomada de decisões
- Ausência de um plano regular de avaliação pelo MS

Relatório CONASS de 2011

Os SIS/SUS
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Relatos na literatura

• Justificativa
• Contribuições
• Situar o trabalho dentre outros
• Uso/adaptação de elementos em seu trabalho
• Delimitação e restrições
• Base para capítulo de discussão: comparação, 

diferenciação
• Conclusão: trabalhos futuros

Perguntas de pesquisa

Como estruturar um instrumento para avaliação de 
qualidade dos SIS?

Quais indicadores devem ser considerados ?



07/05/2019

5

Perguntas de pesquisa

• Qualitativa: indica as proposições do trabalho 
• Quantitativa: Hipóteses

– Exemplo: A cobertura vacinal em idosos reduziu 
casos de pneumonia nessa faixa etária no Estado 
de SP?

– Testes estatísticos
– Regressão/Correlação
– Amostra/intervalo de confiança

Objetivo
Desenvolver um modelo para avaliação de características
de qualidade de sistemas de informação em saúde, que
possa ser aplicado aos sistemas de informação de
abrangência nacional utilizados pelo SUS.

Objetivos específicos:
• Estudar a infraestrutura de ativos de software que 
atendem ao SUS;
• Identificar indicadores de avaliação para sistemas de 
informação em saúde;
• Propor um modelo de avaliação para os SIS;
• Verificar a efetividade do modelo proposto.
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Objetivo

• O que a pesquisa propõe? 
• Exprimir de maneira direta a intenção
• Delimitar
• Específicos: particionar 
• Objetivo x Conclusão: alinhamento

Metodologia

Objetivo: o que? Metodologia: Como?
 Detalhamento para reprodução (receita)
• Classificação da pesquisa
• Processo da pesquisa (passos)
• Sujeitos/Stakeholders e Dados
• Técnicas e ferramentas utilizadas
• Projeto piloto/pré-validação
• Como avaliar/validar modelo ou resultado
• Como analisar os dados
• CEP 
 Sempre que possível, utilizar esquemas visuais
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Metodologia – Classificação 
Segundo Vergara (2005), as pesquisas em Administração podem ser 
classificadas quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, 
trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória e metodológica. 
Aplicada por ser de finalidade prática, que aborda problemas 
concretos – a avaliação e melhoria de qualidade para a tecnologia de 
sistemas de informação para o SUS. Exploratória porque, embora haja 
várias frentes de pesquisa sobre a qualidade no Sistema Único de 
Saúde, há poucos estudos com conhecimento sistematizado sobre a 
qualidade de seus sistemas de informação. E metodológica pelo fato 
de se referir a um instrumento de captação da realidade pesquisada: 
segundo Vergara (2005, p. 47), a pesquisa metodológica “está 
associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir 
determinado fim”, caracterizada neste estudo. Quanto aos meios, este 
trabalho incluiu pesquisa bibliográfica e documental na etapa de 
elaboração do modelo de avaliação, enquanto na etapa de verificação 
da efetividade do modelo proposto foi realizado um levantamento, por 
meio de entrevistas e aplicação de questionários estruturados.

Metodologia – o processo de pesquisa
Fase 1: Estudo bibliográfico e documental

Fase 2: Elaboração do modelo de avaliação

Fase 3: Avaliação da aplicabilidade do modelo

1.1 Os sistemas de 
informação do SUS 1.2 Avaliação de sistemas de 

informação de saúde e modelos de 
qualidade e avaliação de software 1.3 Indicadores de qualidade para 

sistemas de informação de saúde

2.1 Estruturação do 
modelo de avaliação

2.3 Especificações de instrumentos de 
avaliação orientados aos stakeholders

2.2 Seleção, análise semântica e 
classificação de indicadores 

3.3 Avaliação do SIM –
profissionais de saúde 

3.2 Avaliação do SIM –
mantenedores da aplicação

3.1 Avaliação de factibilidade de 
procedimentos de inspeção - HCFMRP

3.4 Avaliação do SIM –
gestores de saúde
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Referencial Teórico/Revisão Literatura

• Incluir referencial relevante ou relacionado ao 
trabalho

• Cuidado para não ser enfadonho
• Pesquisas seminais
• Pesquisas recentes
• Resumos em tabelas, quadros ou esquemas

Desenvolvimento
(Empírica, trabalho de campo)

• Contextualizar: quando, onde, quem, como os dados 
foram coletados, como foram apresentados, como foram 
analisados ...

• Descrição: esquemas, figuras, tabelas, etc
• Explicar esquemas, figuras e tabelas, etc
• Objetividade: excluir detalhes desnecessários
• Conteúdos extensos: Descrever recortes e disponibilizar 

conteúdo como apêndice ou anexo (formulários, 
documentos, TCLE, Docs CEP, transcrições de entrevistas 
ou grupos focais, etc)

• Processo Linear, Cíclico ou Reverso
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Elaboração do modelo de avaliação

Modelo de Avaliação - Arquitetura
Modelo de 
qualidade

MétricasQuestões

Procedimentos 
de inspeção

Questionários 
de avaliação

Indicadores

Atributos de qualidade

Escalas

possuem

avaliados por
meio de 

inclui

expressam-se em

estruturados em 

Stakeholders:
gestores,

profissionais e
usuários SUS

Stakeholders:
desenvolvedores
e mantenedores 

de aplicações

Aplicam-se aAplicam-se a

ISO-IEC 25010 
(Dimensões Qualidade 
do Produto de Software, 
Qualidade em Uso) + 
Qualidade de serviços

Pesquisa na literatura por 
indicadores de qualidade 
para sistemas de 
informação de saúde

Instrumentos 
de avaliação
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Modelo de Avaliação - Arquitetura

Define os atributos considerados no processo de avaliação
Reutilização do modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:

• 2 dimensões/13 características/40 subcaracterísticas
• Acréscimo da dimensão Qualidade de Serviços: 

Infraestrutura (equipes de suporte, teleatendimento e 
apoio a treinamento e modificações em aplicativos)

• Outros modelos avaliados: McCall, NBR-ISO/IEC 9126-1, 
DeLone e McLean, SPB(CTI)

Modelo de Qualidade
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Indicadores de Qualidade
Processo de pesquisa na literatura de trabalhos sobre avaliação de 

sistemas de informação de saúde - sete trabalhos relevantes:
Autores Trabalhos

LIMA et al. Revisão das dimensões de qualidade dos dados e métodos aplicados 
na avaliação dos sistemas de informação em saúde

ANDERSON, J.; AIDYN, C. Evaluating the Organizational Impact of Healthcare Information
Systems

HÜBNER-BLODER, G.; 
AMMENWERTH. E.

Key Performance Indicators to Benchmark Hospital Information
Systems – A Delphi Study

OTIENO et al. Measuring effectiveness of electronic medical records systems:
Towards building a composite index for benchmarking hospitals.

PAI, F-Y.; HUANG, K-I. Applying the Technology Acceptance Model to the introduction of
healthcare information systems

RIBIÈRE et al. Hospital Information Systems Quality: A Customer Satisfaction
Assessment Tool

VIITANEN et al. National questionnaire study on clinical ICT systems proofs:
Physicians suffer from poor usability

Seleção, análise e classificação de indicadores

Análise 
semântica

Trabalhos 
sobre 

indicadores

Para cada indicador

Modelo de 
qualidade

Mapeamento para dimensão, 
característica e subcaracterística

47 Indicadores:
32 em qualidade do produto
11 em qualidade em uso
4 em qualidade de serviços

Dimensão Caracteristica Indicadores

Qualidade
do

Produto

Suportabilidade funcional 7

Eficiência no desempenho 3

Compatibilidade 2

Usabilidade 10

Confiabilidade 6

Segurança 1

Manutenibilidade 1

Portabilidade 2

Qualidade 
em
Uso

Efetividade 2

Eficiência 3

Satisfação 4

Ausência de riscos 1

Cobertura de contexto 1

Qualidade de serviços 4



07/05/2019

12

Seleção, análise e classificação de indicadores

Complementação 
de indicadores

ISO/IEC 25023
ISO/IEC 9126-3

Modelo de 
qualidade

Dimensão Caracteristica Indicadores

Qualidade
do

Produto

Suportabilidade funcional 7

Eficiência no desempenho 3 +1 =4

Compatibilidade 2

Usabilidade 10 + 2 = 12

Confiabilidade 6

Segurança 1 + 2 = 3

Manutenibilidade 1 + 3 = 4

Portabilidade 2 + 1 = 3

Qualidade 
em
Uso

Efetividade 2

Eficiência 3

Satisfação 4

Ausência de riscos 1

Cobertura de contexto 1

Qualidade de serviços 4

Instrumentalização do modelo de avaliação

Usuários: gestores , 
profissionais de saúde e 

pacientes / usuários do SUS

Mantenedores de 
aplicações – MS/Datasus

(desenvolvimento/ 
manutenção/operação)

Questionários de avaliação 
orientados aos diferentes 

grupos de usuários

Procedimentos de 
inspeção, baseados em 
métricas de software

+
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O sistema disponibiliza as funções que preciso, para apoio em tomada de decisões.
(  ) concordo completamente (todas/quase todas)
(  ) concordo parcialmente (a maioria)
(  ) discordo parcialmente (algumas/poucas)
(  ) discordo completamente (nenhuma/quase nenhuma)

Suportabilidade Funcional/Completeza Funcional:capacidade do produto de software de prover 
um conjunto apropriado de funções para tarefas e objetivos do usuário especificados

Indicador: O sistema oferece suporte/auxilia na tomada de decisão

Gestor de saúde

ISO/IEC 25023 - Métrica cobertura de implementação funcional:
NFDR= número de funções incluídas em documentos de requisitos para apoio no suporte à 
decisão
NFAI = número de funções ausentes ou incorretas dentre aquelas identificadas em NFDR
SUPFUNC1 = 1 – (NFAI / NFDR)

Mantenedor da aplicação

Instrumentalização do modelo de avaliação

Aplicabilidade dos indicadores aos SIS

Aplicações

Características, subcaracterísticas
e indicadores de qualidade

C
N
E
S

C
A
D
S
U
S

G
I
L

S
I
A

S
I
-
P
N
I

S
I
S
C
O
L
O

S
I
S
M
A
M
A

H
I
P
E
R
D
I
A

P
R
E
N
A
T
A
L

H
O
S
P
U
B

S
I
H

H
E
M
O
V
I
D
A

B
L
H
-
W
E
B

S
I
H
D

C
I
H

S
I
A
B

S
I
S
V
A
N

P
V
C

S
I
O
P
S

S
G
I
F

S
I
S
G
E
R
F

S
I
M
S
I
N
A
S
C

S
I
S
-
C
N
T

Suportabilidade
Funcional

Completeza
funcional

A informação tratada pelo
sistema atende às
necessidades do usuário.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O sistema oferece suporte/
auxilia na tomada de
decisão.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O sistema obedece a
normas legais de
informação (CID10, DRG,
transmissão de dados, etc.).

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O sistema auxilia na
prevenção de erros de
medicação.

X X X

A documentação clínica
gerada é correta e completa.

X X X X X X X X X X X X X
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Métricas
Procedimentos de inspeção: especificam métricas calculáveis a partir de

medições de desempenho, testes de software e verificação documental,
em uma escala entre zero e um.

Questionários: Adaptação da análise qualitativa de informações obtidas por
meio de escalas de Likert desenvolvidos por Sanches, Meireles e De Sordi
(2011):

Valor de GC Interpretação qualitativa

Entre 0.9 e 1.0 concordância muito forte 

Entre 0.8 e 0.9 concordância substancial

Entre 0.7 e 0.8 concordância moderada

Entre 0.6 e 0.7 concordância baixa

Entre 0.5 e 0.6 concordância desprezível

Entre 0.4 e 0.5 discordância desprezível

Entre 0.3 e 0.4 discordância baixa

Entre 0.2 e 0.3 discordância moderada

Entre 0.1 e 0.2 discordância substancial

Entre 0.0 e 0.1 discordância muito forte

Avaliação da aplicabilidade do modelo
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Avaliação de factibilidade dos procedimentos de inspeção -
HCFMRP

Objetivo: estudo piloto (pré-teste)
Período: julho/2013
Investigação da aderência das métricas especificadas nos
procedimentos de inspeção para três aplicações do HCFMRP:
• Sistema de Informações Laboratoriais (LIS)
• Elaboração de Atendimento Clínico (EAC)
• Gerenciamento de Procedimentos Cirúrgicos (CIRÚRGICO-3)
 Entrevistas orientadas aos analistas de sistemas responsáveis

pelas aplicações;
 Apresentação de cada procedimento/métrica especificados.

Questionamento sobre a factibilidade de cada métrica
(factível/infactível/não aplicável) e justificativa.

Avaliação de factibilidade dos procedimentos de inspeção -
HCFMRP

Procedimentos de inspeção Aplicação

Observações/Comentários dos profissionais 
entrevistadosAtributos de 

qualidade
Métricas

L
I
S

E
A
C

C
I
R

Suportabilidade
funcional/ 

Completeza 
functional

SUPFUNC1 ▼ ▲ ▲

LIS e CIR3 possuem documentação de requisitos ausente 
ou não atualizada, diferentemente do EAC.

SUPFUNC2 ▼ ▲ ▼

SUPFUNC3 ▬ ▲ ▼

SUPFUNC4 ▼ ▲ ▲

SUPFUNC5 ▼ ▲ ▼
Suportab. funcional/
Corretude funcional

SUPFUNC6 ▲ ▲ ▲ Métrica factível, mas de difícil implementação.

Suportab. funcional/ 
Adequação funcional

SUPFUNC7 ▲ ▬ ▼ Dependente de informações em documentos de requisitos.
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Avaliação de factibilidade dos procedimentos de inspeção -
HCFMRP

características 
de qualidade 

Métricas

Avaliação de factibilidade dos procedimentos de inspeção -
HCFMRP

Conclusões:

• A maioria dos procedimentos especificados podem ser
adotados para avaliação dos sistemas que atendem o HCFMRP;

•69 indicações de factibilidade para as métricas propostas contra
40 indicações de não factibilidade, sete apontamentos para
ausência de contexto de uso e 10 questões não foram
respondidas;

• Estratégia de avaliações longitudinais poderá orientar
processos de melhoria ou de reengenharia de sistemas;

• Revisão das especificações procedimentos/métricas;

•Aplicáveis para outros Sist. Inf. Saúde, além dos SIS/SUS
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Avaliações do SIM – Sistema de Informações sobre 
Mortalidade

3 atividades
Factibilidade de procedimentos de inspeção – SVS/MS
Avaliação do SIM com profissionais de saúde em municípios
Avaliação do SIM com gestores de saúde 

SIM = SIS que apoia o processo de coleta, armazenamento e
gerenciamento de registros de óbitos, a partir das DOs.

SIS com alimentação periódica e obrigatória nos municípios
Trabalhos na literatura

Escolha do SIM

As atividades de campo com mantenedores e usuários do SIM foram
especificadas em projeto submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do HCFMRP-USP (processo CAAE/CONEP 21337513.0.0000.5440)

Aplicabilidade do modelo – mantenedores do SIM
Local: Secretaria de Vigilância em Saúde – MS (Brasília-DF)
Participantes: Coordenador geral de informações e análise

epidemiológica do DASIS e líder de projeto SIM/SINASC
Período: início de novembro/2013
Levantamento: análise das métricas para cada procedimento de

inspeção (aplicável/não aplicável/parcialmente/sem contexto)
Material: Especificações das métricas para cada indicador

Os resultados foram apresentados por meio da descrição e análise
do conteúdo da entrevista: para cada procedimento avaliado,
foram anotadas as observações dos entrevistados, que
incluíram justificativas, restrições, dados e projetos futuros
sobre o sistema.
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Aplicabilidade do modelo – mantenedores do SIM
Atributos de qualidade Indicadores Métricas Aplicabilidade

Suportabilidade funcional/ 
Completeza functional

A informação tratada pelo sistema atende 
às operações transacionais do usuário.

SF1
▲

O sistema obedece a normas legais de 
informação.

SF2
▲

A documentação clínica gerada pelo 
sistema é correta e completa.

SF4
▲

O sistema auxilia / oferece suporte para 
tomada de decisão.

SF5 ▲▼

Suportabilidade funcional/
Corretude funcional

O sistema disponibiliza a informação 
correta.

SF6 ▲

Suportabilidade funcional/ 
Adequação funcional

O sistema integra processos de diferentes 
áreas/departamentos.

SF7 ▲

Eficiência no desempenho/ 
Comportamento em relação ao tempo

Os dados são processados em um 
período de tempo adequado.
A documentação clínica gerada pelo 
sistema atende às restrições de tempo 
exigidas.

ED1 ▼

ED2

▼

O tempo de autenticação para acesso ao
sistema é adequado. ED3 ▼

Aplicabilidade do modelo – mantenedores do SIM

Conclusões:
• 36 indicadores com 42 métricas analisadas, em que 24 são

factíveis ao SIM, duas parcialmente factíveis, enquanto 10
são infactíveis (para seis métricas, não houve respostas).

• Indicadores e métricas aplicáveis ao SIM, sobretudo para as
características Suportabilidade Funcional, Compatibilidade,
Usabilidade e Segurança

• O modelo foi efetivo na identificação de indicadores para
avaliação do SIM, úteis em processos de auditoria de
qualidade e projetos de manutenção evolutiva.
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Avaliação do SIM – profissionais de saúde

Locais: 18 municípios da RRAS-13 (Regiões de Saúde de Ribeirão Preto, 
Franca, Araraquara e Barretos)

Avaliação do SIM – profissionais de saúde

Participantes: Profissionais que utilizam e alimentam  o SIM na 
vigilância epidemiológica dos municípios há pelo menos 3 
meses

Coleta de dados: Questionário para 28 indicadores, com respostas em 
escala de Likert de quatro pontos, previsto no modelo

Período : novembro/2013 a janeiro/2014

Apresentação dos resultados: elementos de estatística descritiva – as 
distribuições de frequência absolutas e percentuais 
observadas para as categorias de respostas para cada 
indicador avaliado

Análise dos resultados: procedimento para análise de dados em 
escalas de Likert, adaptado de Sanches, Meireles e De 
Sordi, previsto no modelo
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Avaliação do SIM – profissionais de saúde

Concordo
Completamente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Completamente

Indicadores de qualidade N            % N      % N                % N               %
1. O sistema possui funções que 

disponibilizam e tratam as informações 
que necessito/utilizo.

13 72,2% 5 27,8% 0 0,0% 0 0,0%

2. O sistema apresenta informações 
corretas e precisas.

10 55,6% 8 44,4% 0 0,0% 0 0,0%

3. O tempo de resposta de uma operação 
on-line no sistema é satisfatório.

9 50,0% 8 44,4% 1 5,6% 0 0,0%

72,2%

27,8%

O sistema possui funções que disponibilizam e
tratam as informações que necessito/utilizo

Suportabilidade Funcional
Completude Funcional

55,6%

44,4%

O sistema apresenta informações
corretas e precisas

Suportabilidade Funcional
Corretude Funcional

50,0%
44,4%

5,6%

O tempo de resposta de uma
operação on-line no sistema é

satisfatório

Eficiência no Desempenho
Comport em relação ao tempo

Avaliação do SIM – profissionais de saúde

N Indicadores
índice 

relativo
Interpretação

Avaliação do 
SIM

1
O sistema possui funções que disponibilizam e tratam 
as informações que necessito/utilizo.

0,96
concordância 
muito forte

Bem avaliado

2 O sistema apresenta informações corretas e precisas. 0,93
concordância 
muito forte

Bem avaliado

3
O tempo de resposta de uma operação on-line no 
sistema é satisfatório.

0,89
concordância 
substancial

Bem avaliado

16
O sistema inclui facilidades para usuários com 
necessidades especiais ou idosos.

0,08
discordância 
muito forte

Mal avaliado

26
São oferecidos treinamentos e qualificação para o uso 
do sistema.

0,50
concordância 
desprezível

Inconclusivo

28
O serviço de suporte ao sistema inclui uma estrutura 
de atendimento on-line (hot-line) e/ou help-desk.

0,63
concordância 

baixa
Inconclusivo
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Síntese dos resultados da avaliação:

Perfis de usuários  Profissionais de saúde

Atributos 

Suportabilidade Funcional 2 0 0

Eficiência no desempenho 3 0 0

Compatibilidade - - -

Usabilidade 8 2 1

Confiabilidade 2 1 2

Segurança - - -

Qualidade em uso 3 0 1

Qualidade de serviços 1 0 2

Totais  19 3 6

 Flexibilidade, 
Acessibilidade e erros 
durante operação

 Treinamento, 
suporte ao usuário e 
instabilidade de versões, 
resolução de problemas 
técnicos

Avaliação do SIM – profissionais de saúde

Avaliação do SIM – gestores de saúde
Participantes: Cinco coordenadores de departamentos de vigilância 

epidemiológica de secretarias de saúde nos municípios de Ribeirão 
Preto, Barretos, Araraquara, São Joaquim da Barra e Taquaritinga

Quatro gestores que atuam nos grupos de vigilância epidemiológica 
(GVEs) nos Departamentos Regionais de Saúde de Ribeirão Preto, 
Araraquara, Franca e Barretos 

Uma gestora que atua na Diretoria do Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde

Coleta de dados: Questionário para 17 indicadores, com respostas em escala de 
Likert de quatro pontos, previsto no modelo

Período : dezembro/2013 a fevereiro/2014

Apresentação dos resultados: distribuições de frequência absolutas e percentuais 
as categorias de respostas para cada indicador avaliado

Análise dos resultados: procedimento para análise de dados em escalas de Likert, 
adaptado de Sanches, Meireles e De Sordi, previsto no modelo
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Avaliação do SIM – gestores de saúde

Indicadores de qualidade
Concordo

Completamente
Concordo

Parcialmente
Discordo

Parcialmente
Discordo

Completamente

N    % N      % N       % N   %
O sistema disponibiliza as funções que preciso, 
para apoio em tomada de decisões. 5 50,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0%

O sistema disponibiliza funções que observam 
normas legais de informação (CID10, DRG, 
transmissão de dados, etc.).

5 50,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0%

As funções do sistema disponibilizam a 
documentação clínica/de saúde de modo 
correto e completo.

5 55,6% 3 33,3% 1 11,1% 0 0,0%

As funcionalidades do sistema integram 
diferentes áreas/departamentos. 5 50,0% 2 20,0% 1 10,0% 2 20,0%

O sistema gera a documentação clínica/de 
saúde com tempo de resposta satisfatório. 5 55,6% 4 44,4% 0 0,0% 0 0,0%

O sistema disponibiliza seus dados para outros 
sistemas que precisam acessá-los. 0 0,0% 1 12,5% 2 25,0% 5 62,5%

O sistema possui integração com outros 
sistemas, através da troca de informações e do 
uso de informações que são trocadas.

0 0,0% 2 20,0% 2 20,0% 6 60,0%

Avaliação do SIM – gestores de saúde

77,8%

11,1% 11,1%

As funções do sistema registram
informações de acessos e

operações, que podem
futuramente ser

auditadas/rastreadas

Segurança
Responsabilização

77,8%

22,2%

Eu posso obter as informações
relacionadas que necessito
durante o uso do sistema

Efetividade

50,0% 50,0%

O sistema disponibiliza as funções
que preciso, para apoio em

tomada de decisões

Suportabilidade Funcional
Completude Funcional

12,5% 25,0%

62,5%

O sistema disponibiliza seus
dados para outros sistemas que

precisam acessá-los

Compatibilidade
Coexistência

20,0% 20,0%

60,0%

O sistema possui integração com
outros sistemas, através da troca

de informações e do uso de
informações que são trocadas

Compatibilidade
Interoperabilidade

30,0%

70,0%

Para as funções do sistema que
requerem/demandam customização

pelo próprio usuário, o sistema
permite que se façam as adaptações

para atender suas necessidades
locais/especificas

Usabilidade
Operabilidade
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Avaliação do SIM – gestores de saúde

N Indicadores
índice 
relativo

Interpretação Avaliação do
SIM

1 O sistema disponibiliza as funções que preciso, para apoio 
em tomada de decisões. 0,92 concordância 

muito forte Bem avaliado

2
O sistema disponibiliza funções que observam normas 
legais de informação (CID10, DRG, transmissão de dados, 
etc.).

0,92 concordância 
muito forte Bem avaliado

3 As funções do sistema disponibilizam a documentação 
clínica/de saúde de modo correto e completo. 0,88 concordância 

substancial Bem avaliado

4 As funcionalidades do sistema integram diferentes 
áreas/departamentos. 0,69 concordância

baixa Inconclusivo

5 O sistema gera a documentação clínica/de saúde com 
tempo de resposta satisfatório. 0,93 concordância

muito forte Bem avaliado

6 O sistema disponibiliza seus dados para outros sistemas 
que precisam acessá-los. 0,11 discordância 

substancial Mal avaliado

7
O sistema possui integração com outros sistemas, através 
da troca de informações e do uso de informações que são 
trocadas.

0,15 discordância 
substancial Mal avaliado

Síntese dos resultados da avaliação

Perfis de usuários  Gestores de saúde

Atributos 

Suportabilidade Funcional 3 0 1

Eficiência no desempenho 1 0 0

Compatibilidade 0 2 0

Usabilidade 1 1 0

Confiabilidade - - -

Segurança 1 0 0

Qualidade em uso 6 0 0

Qualidade de serviços 0 0 1

Totais  12 3 2

Avaliação do SIM – gestores de saúde

 Compatibilidade 
e flexibilidade

 Integração e 
gerenciamento de 
mudanças no sistema
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Conclusões: 
• O modelo foi efetivo na avaliação da aplicação junto aos
stakeholders envolvidos: a avaliação poderá auxiliar processos de
auditoria de qualidade e projetos de manutenção evolutiva para
a aplicação.
• Como restrição, deve-se observar que os processos de
avaliação conduzidos com gestores e profissionais de saúde
incluíram um número limitado de participantes, escolhidos por
critérios de conveniência e em uma particular região de saúde, o
que limita que os resultados do processo sejam generalizados.

Avaliação do SIM – gestores e profissionais de 
saúde

Conclusões Finais - Contribuições

Disponibilização de um modelo que apoia a gestão da qualidade
para sistemas de informação em saúde, aplicável aos SIS/SUS,
abrangente, estruturado e extensível, que inclui avaliação
para diferentes grupos de stakeholders.

Agregação de conteúdo para projetos que tratem da
normatização de planos de avaliação e monitoramento de
qualidade de sistemas e dados em saúde no Brasil e em
projetos de melhoria de ativos de software para gestão da
saúde pública.

Uma referência para estudos que envolvam processos de
avaliação da qualidade técnica de softwares em saúde (e para
outras áreas, com adaptações).
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Conclusões

• Síntese do que foi realizado
• Objetivo x Resultados
• Contribuições
• Restrições/Limitações
• Trabalhos futuros (extensão, paralelismo, 

implementação prática de teoria observada,  
implementação com outro constructo não 
utilizado, ...

Conclusões Finais - Trabalhos futuros

• O modelo pode ser aplicado a outros sistemas de informação
em saúde pública, que incluam estudos comparativos entre
resultados obtidos da aplicação das métricas e de
questionários de avaliação (inclusive para o SIM);

• O modelo pode ser estendido para outros sistemas de
informação de saúde, com a investigação de indicadores e
padrões adequados;

• Pode ser desenvolvido um modelo de maturidade que
identifique práticas que podem ser aplicadas a organizações
de saúde, específicas para aplicações em saúde;

• Podem ser conduzidas pesquisas na abordagem de gestão por
processos, com estudos da aderência entre processos e
sistemas de informação.
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Publicações

• Participação em congressos ou encontros
• Síntese (espaço de publicação)
• Fatiar ou agregar?
• Estude as opções de revistas

Trabalhos parciais publicados
SBIS/2012 – Proposição do trabalho e revisão de literatura
MORAIS, R. M.; RUIZ, E. E. S.; COSTA, A. L. Um instrumento de avaliação para os sistemas de 

informação do SUS de abrangência nacional. In: CBIS – CONGRESSO BRASILEIRO DE 
INFORMÁTICA EM SAÚDE, 13., 2012, Curitiba. Anais..., Curitiba, 2012. 

EnANPAD 2013 – 1) Modelo de avaliação – Arquitetura e indicadores
2) Aplicabilidade aos SIS, Stakeholders e Questionários

MORAIS, R. M.; COSTA, A. L. Um modelo para avaliação de sistemas de informação do SUS de 
abrangência nacional: o processo de seleção e estruturação de indicadores. In: EnANPAD
– Encontro . 16., 2013, Rio de Janeiro. Anais..., Rio de Janeiro, 2013. 

MORAIS, R. M.; COSTA, A. L. Avaliação orientada a múltiplos stakeholders: um modelo para 
os sistemas de informação do sistema único de saúde. In: EnANPAD – Encontro . 16., 
2013, Rio de Janeiro. Anais..., Rio de Janeiro, 2013. 

SEMEAD 2013 – Aplicação de Métricas – sistemas do HCFMRP
MORAIS, R. M. et al. Aplicação de Métricas de Software em um modelo de avaliação de 

qualidade para sistemas de informação de saúde: um estudo de factibilidade em um 
hospital público universitário. In: SEMEAD – Seminários em Administração. 16., 2013, São 
Paulo. Anais..., São Paulo, 2013. 
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Trabalhos parciais publicados
RAP - Modelo de avaliação – Arquitetura e indicadores de qualidade
MORAIS, R. M.; COSTA, A. L. Um modelo para avaliação de sistemas de informação do 

SUS de abrangência nacional: o processo de seleção e estruturação de indicadores. 
Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, 2014.

Revista Medicina FMRP – Aplicabilidade de indicadores e métricas ao SIM
MORAIS, R. M.; COSTA, A. L. Auditoria de qualidade para sistemas de informação de 

saúde: uma avaliação de indicadores para o sistema de informações sobre 
mortalidade. Revista Medicina Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, v. 47, supl. 1, 2014.

Revista Nucleus – Políticas de informação e informática - SUS
MORAIS, R. M.; GOMES, E. J.; COSTA, A. L. Os Sistemas de Informação do SUS: uma 

perspectiva histórica e as políticas de informação e informática. Revista Nucleus, 
Ituverava, v. 11, n. 1, 2014.

BPMJ – Modelos de ciclo de vida BPM (Desenvolvido em disciplina do PPGAO)
MORAIS, R. M. et al. An analysis of BPM lifecycles: from a literature review to a 

framework proposal. Business Process Management Journal, v. 20, n. 3, 2014.
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