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1 Introdução

1.1 Tema

Os recentes escândalos de corrupção no Brasil, como os casos da Operação Lava Jato1

e outros envolvendo a empresa Odebrecht no Brasil e em outros páıses, por exemplo, têm

revelado ńıveis de corrupção extremamente altos. Entretanto, muitos autores argumentam

que a corrupção é endêmica e permeia todos os comportamentos dos agentes (ROTBERG,

2018). O uso de tecnologias de informação e comunicação (do inglês Information and

communications technology ou ICT) tem sido defendido como capaz de reduzir a corrupção.

Contudo, seus resultados têm sido inconclusivos (CHAROENSUKMONGKOL; MOQBEL,

2014). Neste contexto, estudos que investiguem a qualidade da atuação de sistemas de

informação na esfera pública são de grande valor como indicativos de poĺıticas públicas

anti-corrupção.

1.2 Motivação

Poucos estudos têm sido dedicados a avaliar a possibilidade de irregularidades e

ações de corrupção em sistemas de informação de um processo espećıfico do governo no

Brasil. O número se torna ainda mais reduzido quando o foco é o sistema público de

saúde, a exemplo do estudo realizado sobre a Índia (SAHAY; PURI, 2008). Alguns estudos

têm avaliado o Programa Anti-corrupção da Controladoria-Geral da União (CGU) e seu

impacto sobre algumas áreas (FERRAZ; FINAN, 2008) (FERRAZ; FINAN; MOREIRA,

2012) (NISHIJIMA; ELLIS; CATI, 2016).

O programa público anti HIV/AIDS brasileiro é considerado um modelo de sucesso

internacional em termos de tratamento e prevenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO

BRASIL, 2018a) e seu gerenciamento utiliza fortemente sistemas de informação. Uma de

suas faces de atuação consiste no gerenciamento da distribuição gratuita dos medicamentos

pela rede do SUS (Sistema Único de Saúde), cuja compra é centralizada pelo governo federal

e distribúıda aos munićıpios para tratamento da população soro positiva (MINISTÉRIO

DA SAÚDE DO BRASIL, 2019a). O SUS é um sistema de acesso universal e gratuito

1 Dispońıvel em: <https://infograficos.estadao.com.br/politica/a-maior-delacao-da-lava-jato/> Acesso
em out. 2019
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para toda a população brasileira à exemplo do sistema de saúde do Reino Unido. Dada

a importância deste programa anti HIV/AIDS e do uso de ICT para o gerenciamento

e manutenção da transparência à população do uso dos recursos escassos da sociedade,

faz-se necessário novos estudos que busquem entender como a tecnologia influencia nesses

processos cruciais à população.

1.3 Lacuna

Nos atos de corrupção, assim como no meio criminal, os agentes buscam se beneficiar

com a expectativa de não serem descobertos, a partir de uma análise de custo benef́ıcio entre

o ganho e punição (BHATTACHERJEE; SHRIVASTAVA, 2018). No Brasil e no mundo,

algumas áreas tendem a ser mais suscet́ıveis a ações de corrupção dado o seu alto grau de

complexidade na provisão pública, sendo uma delas a da saúde. Isso se deve a um conjunto

de caracteŕısticas e incentivos que permitem aos agentes se beneficiarem ilicitamente

de recursos públicos, entre elas: subornos, pagamentos informais, apropriação indébita,

nepotismo e outras formas de abuso de poder (WORLD HEALTH ORGANIZATION,

2018). Relacionado à provisão pública de medicamentos no Brasil, por exemplo, pode-se

citar casos como o da FURP (Fundação para o Remédio Popular), que em 2019 começou

a ser investigada em uma CPI para apurar irregularidades em licitações com o Governo

de SP (AGÊNCIA BRASIL, 2019). Nesse caso, o fator que beneficiava os agentes a

se corromperem está relacionado a leis que obrigavam o estado a comprar genéricos

dessa empresa (FUNDAçãO PARA O REMéDIO POPULAR, 2019), permitindo que

possivelmente cobrassem valores acima do normal para que parte desse dinheiro fosse

desviado em forma de propina. Nesse exemplo, trata-se de um montante de valor elevado,

com prejúızos podendo chegar a 22 milhões de reais (AGÊNCIA BRASIL, 2019).

Mesmo com mecanismos de transparência entre estado e população, dado o alto grau

de complexidade dos processos legais e das licitações, casos como esses podem ficar ocultos

por um longo peŕıodo de tempo, sendo necessário grande empenho dos investigadores

para serem trazidos ao público. Há também casos de pequenos desvios, micro-corrupção

(CHAROENSUKMONGKOL; MOQBEL, 2014), que podem acontecer, por exemplo, na

forma de abuso de autoridade por oficiais públicos contra cidadãos ou por via de pequenos

desvios, causando também grandes danos à população (AGêNCIA PF, 2016). Esses casos
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são ainda mais dif́ıceis de se detectar por muitas vezes fazerem parte de um processo de

grande porte, passando despercebidos pela sociedade.

Instituições como a Organização Mundial da Saúde (do inglês World Health Or-

ganization ou WHO) realizam estudos que buscam auxiliar as nações a melhorarem a

qualidade dos seus sistemas de saúde. Esses estudos consistem em práticas e orientações

para aumentar a transparência e reduzir a corrupção, sendo que as ICT são apontadas

como um fator crucial para atingir esse objetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION,

2018). Apesar da existência de guias da WHO descrevendo esse conjunto de boas práticas,

pouco ainda se conhece de sua efetividade e resultados no sistema de saúde brasileiro.

Por outro lado, sabe-se que ICT pode alternativamente possibilitar desvios por

meio de vulnerabilidades e falhas dos sistemas, ao invés de auxiliar processos deixando-os

mais robustos e menos suscet́ıveis a intervenções humanas (BHATTACHERJEE; SH-

RIVASTAVA, 2018). Entende-se por vulnerabilidades como sendo funcionalidades mal

especificadas ou mal implementadas que não gerem o resultado esperado por seus desenvol-

vedores, permitindo ao usuário intermediário/final executar tarefas de forma não prevista

no processo.

Essas falhas, quando utilizadas em um viés proposital pelos agentes, os possibilitam

cometerem atos ilegais ou mesmo de corrupção. Um exemplo disso seria um sistema de

dispensação de medicamentos que permite cadastrar mais de uma vez o mesmo usuário,

gerando duplicidade cadastral, fazendo que o controle de quantidades e estoque se torne

ineficiente quando observado por paciente, permitindo perdas e desperd́ıcios de remédios.

Levando em conta essas possibilidades de vulnerabilidades nos sistemas, seria

posśıvel analisar sistemas de distribuição de medicamentos, por exemplo, em busca de

divergências entre quantidades distribúıdas nas farmácias e a real necessidade dos pacientes

para tratamento de certas doenças. Mesmo sendo posśıvel, esse tipo de análise se torna

muito complexa pois, dependendo do medicamento observado, pode possuir sua distribuição

descentralizada, ou seja, não sendo exclusiva do governo, o que possibilita um paciente

obter esse medicamento tanto em uma farmácia pública ou privada, dificultando o estudo

pois cada farmácia privada pode dispor de um sistema diferente. Além da questão de

sistemas diferentes para gestão do estoque, é preciso observar que algumas doenças podem

ser tratadas com uma gama muito ampla de medicamentos, aumentando as possibilidades

combinatórias do paciente, tornando também dif́ıcil estimar se a quantidade dispensada

está dentro do compat́ıvel para o tratamento. Em uma revisão da literatura realizada em
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agosto de 2019, descrita no caṕıtulo de Revisão Bibliográfica, não foi encontrado estudos

semelhantes que abordem a micro corrupção, posśıvel cenário que poderia ocorrer na

esteira de distribuição de medicamentos do sistema de saúde brasileiro.

1.4 Hipótese

A fim de se ter clareza na busca de algum desvio de comportamento dos agentes,

se faz necessário analisar cenários espećıficos de um processo de grande porte como os de

distribuição de medicamentos na área de saúde. Nesse contexto, para verificar se há desvios

dentro de um sistema seria necessário encontrar uma esteira de distribuição que seja

controlada e limitada em termos de ações dos agentes a fim de que fique evidente a ação

de corrupção caso ocorra qualquer alteração de conduta. Um exemplo de esteira com essas

caracteŕısticas no setor de saúde público é a de distribuição de medicamentos de HIV/AIDS

que, por meio da centralização do governo, busca atingir a população de uma forma mais

ampla e com maior efetividade (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2018a). Tem-

se como hipótese H1 que monitorando a esteira sistêmica de distribuição brasileiro de

HIV/AIDS, que é de competência exclusiva do governo (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA

AIDS, 2017) (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2019b), seja posśıvel observar esses

desvios de conduta no operação do sistema SICLOM (Sistema de Controle Loǵıstico de

Medicamentos) (SICLOM, 2019), que poderia levar a dispensações superiores as realmente

receitadas para os pacientes, a fim de que os operadores desviem esses medicamentos para

proveito próprio. Nesse processo de observação, seria necessário levar em consideração as

vulnerabilidades do sistema SICLOM que possivelmente colaborariam e gerariam incentivos

aos agentes a cometerem desvios. Comparando as quantidades dispensadas pelo sistema

versus a quantidade necessária para o tratamento dos pacientes da doença por munićıpio,

ambas obtidas através do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), seria posśıvel

comprovar a hipótese (H1) que, caso não haja uma diferença considerável, ICT possui

o efeito desejado em termos de controle na dispensação de medicamentos, influenciando

para a prevenção de atos de micro-corrupção do sistema de Saúde Brasileiro.
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1.5 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo avaliar se o Sistema de Computação utilizado

pelo Governo Federal para distribuição de medicamentos para tratamento de porta-

dores de HIV/AIDS, o sistema SICLOM, possui padrões de segurança que evitem a

ocorrência de ações irregulares ou corrupção. Com objetivos espećıficos, este trabalho busca:

1. Obter as quantidades divergentes na distribuição de medicamentos em alguns mu-

nićıpios brasileiros;

2. Apontar as vulnerabilidades do sistema SICLOM baseado nas práticas da WHO;

3. Propor melhorias ao sistema SICLOM a fim de impedir que ocorram vulnerabilidades.

1.6 Justificativa

Estudos que avaliam a influência de ICT para o combate a corrupção ajudam

a balizar investimentos a fim de sanar problemas de desvios em ńıveis macro e micro.

É posśıvel por meio da análise funcional do sistema SICLOM, em caso da hipótese H1

ser afirmativa, se extrair, baseado nos guias de boas práticas da WHO, quais estão

presentes e que colaboram para que o sistema reduza corrupção. Obtendo esses resultados

é posśıvel extrapolar as boas práticas em outros sistemas e até mesmos em outros setores

governamentais. Independente da hipótese mostrar-se verdadeira ou não, é posśıvel propor

uma série de melhorias a fim de eliminar as vulnerabilidades presentes e assim buscar

estar adequado às praticas recomendadas pela WHO. Além dos resultados diretos do

estudo, é posśıvel indiretamente no futuro se relacionar com muitos estudos de macro-

corrupção como os Peixoto et al. (2012) que busca analisar os efeitos da corrupção através

de dados do programa de auditoria da CGU. Vale ressaltar que hoje no sistema de

saúde brasileiro utiliza-se também o sistema Hórus2 (Sistema Nacional de Gestão da

Assistência Farmacêutica) para fins de distribuição de medicamentos. Para a distribuição

de medicamentos antirretrovirais (ARV), ainda o sistema SICLOM3 atende os munićıpios

quase que em totalidade, como mostra a tabela 1.

2 Dispońıvel em: <http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/sistema-horus> Acesso em out.
2019

3 Dispońıvel em: <http://azt.aids.gov.br> Acesso em out. 2019
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Tabela 1 – Situação da implantação do SICLOM Operacional

Fonte: Página do SICLOM
UF Total de UDMs Dispensando pelo SICLOM % implantação
AL 7 7 100,00%
AM 21 18 85,71%
AP 3 3 100,00%
BA 43 42 97,67%
CE 30 30 100,00%
DF 9 9 100,00%
ES 20 20 100,00%
GO 13 13 100,00%
MA 25 23 92,00%
MG 74 74 100,00%
MS 15 15 100,00%
MT 24 22 91,67%
PA 28 27 96,43%
PB 10 10 100,00%
PE 37 37 100,00%
PI 7 7 100,00%
PR 43 43 100,00%
RJ 200 192 96,00%
RN 13 13 100,00%
RO 10 10 100,00%
RR 21 14 66,67%
RS 69 69 100,00%
SC 65 65 100,00%
SE 2 2 100,00%
SP 197 194 98,48%
TO 5 5 100,00%

SOMA 993 966 97,28%
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2 Revisão bibliográfica

Neste caṕıtulo será detalhado o processo de revisão bibliográfico realizado. Para o

sucesso do estudo será necessário buscar dados diretamente de fontes do governo brasileiro

e guias já conhecidos que serão utilizados como forma de controle e guideline. Para obter

informações a respeito da aplicabilidade de ICT, foi realizada uma busca na literatura

cient́ıfica, que será detalhado nas próximas seções.

2.1 Métodos

A revisão da literatura tem como objetivo obter conteúdo acadêmico que possibilite

avaliar se o sistema de computação utilizado pelo Governo Federal para distribuição de

medicamentos para tratamento de portadores de HIV/AIDS possui padrões que permitam

a ocorrência de ações irregulares ou corrupção. Dado a especificidade desse objetivo, faz-se

necessário ampliar o escopo de busca a fim de se abranger outros casos aplicados nações

diferentes do Brasil.

Para auxiliar na busca do conteúdo, estabeleceu-se algumas questões de pesquisa

para guiar o processo:

1. ICT ajuda e/ou é indicada para a reduzir a corrupção na distribuição de medicamentos

de HIV/AIDS no sistema de saúde brasileiro?

2. Quais sistemas são utilizados pelo governo brasileiro para distribuição de medicamento

de HIV/AIDS?

3. Quais as vulnerabilidades que esses sistemas possuem que permitem os usuários/operadores

realizarem potenciais ações de corrupção?

4. Quais as caracteŕısticas que esses sistemas possuem que impedem usuários/operadores

de realizarem potenciais ações de corrupção?

5. Qual a prevalência de HIV/AIDS nos munićıpios brasileiros?

6. Qual a quantidade que cada munićıpio deveria consumir de medicamentos de

HIV/AIDS dado a prevalência?

7. Qual a quantidade solicitada hoje de medicamentos de HIV/AIDS pelos munićıpios

para o governo?
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8. Quais munićıpios solicitam quantidades de medicamento incompat́ıveis com sua

prevalência de HIV/AIDS?

9. Quais são os guias de boas práticas anticorrupção e transparências são recomendados

para o setor de saúde?

10. Quais boas práticas presentes no guia de anticorrupção e transparência o sistema

está aderente?

11. Quais os benef́ıcios e ganhos de se aplicar a tecnologia de sistemas utilizados pelo

governo brasileiro para distribuição de medicamento de HIV/AIDS sistemas utilizados

pelo governo brasileiro para distribuição de medicamento de HIV/AIDS?

As fontes deverão estar dispońıveis via web, preferencialmente em bases de dados

cient́ıficas da área e/ou dados oficiais do governo brasileiro. Poderão ser selecionados

também, trabalhos dispońıveis em outros meios, desde que atendam aos requisitos da

Revisão Sistemática. Trabalhos dispońıveis em outros meios, desde que atendam aos

requisitos da Revisão Sistemática, publicados em periódicos reconhecidos e avaliados com

peer review. Serão realizadas buscas tanto em base de dados da comunidade cient́ıfica

como em portais do governo, contidos na lista abaixo:

• Ministério da Saúde Brasileiro;

• JSTOR;

• Biblioteca Digital do IEEE;

• Biblioteca Digital da ACM;

• ISI Web of Science;

• SCOPUS;

• Teses da USP;

• Banco de teses da Capes;

• Portal de Periódicos da Capes.

Neste processo de busca foram utilizadas as seguintes palavras-chave de busca,

separadas em grupos por conector lógico AND, sendo cada grupo internamente conectado

pelo conector OR:

Grupo 1: ICT, “information and communication technology”, IT, “information

technology”, “TI”, “tecnologia da informação”, blockchain, health, saúde, pharmaceutical, far-
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macêutica

Grupo 2: corruption, corrupção, transparency, transparência

Como estratégia para montagem da string de busca foi priorizado a amplitude,

limitando as palavras-chave, deixando para a etapa de seleção através de critérios mais

espećıficos.

Para o processo de seleção dos trabalhos localizados, serão considerados os critérios

abaixo para inclusão (I) ou exclusão (E):

• (I) (a) Serão inclúıdos trabalhos (artigos) publicados e dispońıveis integralmente

em bases de dados cient́ıficas ou em versões impressas;

• (I) (b) Serão inclúıdos trabalhos recentes (publicados a partir de 2008) que já

possuam aprovação pela comunidade cient́ıfica;

• (I) (c) Serão inclúıdos os trabalhos que abordarem métodos e boas práticas para

prevenção à corrupção, mesmo que não sejam espećıficos para o sistema de saúde

brasileiro;

• (I) (d) Serão inclúıdos trabalhos que pautem análise de Corrupção de um ponto de

vista de Tecnologia e seus efeitos, preferencialmente no setor da saúde;

• (I) (e) Serão inclúıdos guias de boas práticas anti-corrupção elaborados por órgãos

reconhecidos mundialmente;

• (E) (a) Serão exclúıdos dados de prevalência da AIDS/HIV e corrupção que não

forem fornecidos por uma fonte leǵıtima como o próprio portal de transparência do

governo;

• (E) (b) Serão exclúıdos trabalhos com mais de 19 anos de publicação;

• (E) (c) Serão exclúıdos trabalhos que apresentam avaliações sem apresentar o

método utilizado;

• (E) (d) Serão exclúıdos trabalhos que não abordem Corrupção na visão de poĺıtica

e econômica;

• (E) (e) Serão exclúıdos trabalhos que não forem publicados integralmente ou suas

variações que não sejam o texto original.

Seguindo as strings de busca e os critérios de seleção apresentados anteriormente,

o resultado das buscas foram inicialmente de 748 artigos. Após o processo de remoção
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de duplicados, esse número caiu para 566 devido a artigos que vieram no retorno da

busca em fontes de dados diferentes. Houve também muitos trabalhos recusados devido a

falso positivos da palavra-chave de busca, caso de corruption, que pode ser entendido no

contexto de tecnologia como corrupção de dados. Esse tipo de interpretação da palavra

”corrupção”não está no objetivo do trabalho, por isso foi removido.

Até o momento foram selecionados e aceitos 21 trabalhos, conforme mostra a figura

1.

Figura 1 – Resumo das etapas percorridas durante a revisão bibliográfica.

Após definidos os trabalhos definitivamente inclúıdos, estes serão lidos na ı́ntegra.

O revisor fará um resumo de cada um deles, destacando os métodos utilizados para a

avaliação e parâmetros considerados, quando for o caso.
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Serão preenchidos “formulários de extração de dados” para cada texto, considerado

válido para a RS, lido integralmente. Além das informações básicas (dados bibliográficos,

data de publicação, abstract, entre outros), esses formulários deverão conter a śıntese do

trabalho, redigida pelo pesquisador que conduzirá a revisão e reflexões pessoais do mesmo

a respeito do conteúdo e das conclusões do estudo.

Após a leitura e o resumo dos trabalhos selecionados e levantamento dos dados

disponibilizados pelo governo, será elaborado um relatório técnico com uma análise

quantitativa dos dados de distribuição de medicamentos e prevalência de HIV/AIDS.

Também será elaborada uma análise qualitativa a fim de definir as vulnerabilidades

presentes nos sistemas de distribuição de medicamentos do governo brasileiro.

2.2 Análise global dos artigos inclúıdos

Até o presente momento foram selecionados e aceitos na etapa de extração 21

artigos. Seus conteúdos permeiam dentro do tema de combate a corrupção através de boas

práticas tanto de tecnologia quanto de economia. Na figura 2 é posśıvel observar, dentro

do critério de inclusão, os resultados obtidos e sua análise por ano de publicação.

Figura 2 – Distribuição dos trabalhos aceitos pelo ano de publicação.
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A fim de observação de contexto geopoĺıtico dos trabalhos, na figura 3 são de-

monstrados os páıses na qual os trabalhos abordam, demonstrando um alto grau de

diversidade.

Figura 3 – Distribuição dos trabalhos aceitos pelo páıs abordado.

Como resultado da extração até o presente momento obteve-se um grau satisfatório

de aderência ao protocolo de inclusão (figura 4) e exclusão (figura 5).

Figura 4 – Frequência dos critérios de inclusão no processo de aceitação dos trabalhos.

Figura 5 – Frequência dos critérios de exclusão no processo de rejeição dos trabalhos.
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Quanto as fontes de dados utilizadas na busca, nota-se uma alta concentração no

Web Of Science, conforme mostra a figura 6.

Figura 6 – Distribuição de trabalhos retornados por fonte de dados na etapa de seleção.
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3 Proposta de projeto

Este projeto tem como proposta realizar a avaliação do sistema de SICLOM

em busca de vulnerabilidades que permitam seus operadores cometerem irregularidades

no processo de distribuição dos medicamentos controlados pelo governo. Com esta dessa

avaliação, pode-se entender se há incentivos aos agentes realizarem atos de micro-corrupção,

porém, para medir a influência que ICT possui no sistema de Saúde Brasileiro, serão

necessários alguns dados de distribuição de medicamentos de HIV/AIDS para se observar

as quantidades que fluem no sistema a fim de encontrar irregularidades. Dito isso, serão

analisados os dados de:

(i) pedidos dispensação de medicamento no SICLOM;

(ii) dados de prevalência de HIV/AIDS por faixa etária registrados no DATASUS;

(iii) protocolos cĺınicos do tratamento de HIV/AIDS;

(iv) resultados de irregularidades apontadas na área de saúde pelo programa

anticorrupção da CGU;

(v) manuais de utilização do sistema SICLOM.

Espera-se avaliar a hipótese H1 através dos dados acima, seguindo as etapas e

atividades planejadas da próxima seção.

3.1 Atividades planejadas e cronograma

A seguir estão descritas as atividades que serão realizadas no trabalho e seu progresso

até o momento, junto a uma visão do cronograma exibido na tabela 2.

1. Revisão da literatura: nesta atividade será realizada a revisão da literatura a fim

de identificar o estado da arte nos assuntos de corrupção, transparência e, no tema

de ICT, análise de vulnerabilidades.

2. Coleta de dados: nesta atividade será realizada a coleta dos dados (i)-(v) por

meio dos dados do programa de transparência da CGU e pesquisas de campo em

UDMs (Unidades Dispensadoras de Medicamentos). Esta atividade será executada

simultaneamente com as outras dado ao alto tempo de resposta de muita das fontes

das informações.
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Tabela 2 – Cronograma das tarefas passadas e futuras

Cronograma
2019 2020

Etapas 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
1 X X X X X
2 X X X
3 X X X X
4 X X
5 X X X
6 X X X
7 X X X
8 X X X

3. Processamento das dados: nesta atividade será realizada a montagem dos datasets,

como o item (ii), de prevalência de HIV/AIDS, o qual hoje não é disponibilizado

pelo governo, sendo necessário calcular utilizando a incidência da doença.

4. Definição do métodos de avaliação de vulnerabilidade: nesta atividade será

realizada uma revisão na literatura a fim de buscar quais métodos são adequados

para endereçar o problema de vulnerabilidades no sistema SICLOM.

5. Estudo e aplicação do métodos de avaliação de vulnerabilidade: nesta

atividade será aplicado o método de análise de vulnerabilidades no sistema SICLOM

a fim de entender quão suscet́ıvel ele está aos agentes a cometerem atos de micro-

corrupção.

6. Estudo de quantidades de medicamentos dispensadas: nesta atividade será

realizado o estudo entre as quantidades dispensadas de medicamentos de HIV/AIDS

através do sistema SICLOM e a prevalência da doença nos munićıpios escolhidos.

7. Avaliação da influência de ICT: nesta atividade será realizada a conclusão final

do trabalho, o qual com os dados de quantidades de medicamentos dispensados,

vulnerabilidades e relatórios de auditoria da CGU, poderá se entender qual a influência

de ICT traz para o sistema de saúde brasileiro quando observado em termos de

dispensação de medicamentos.

8. Análise dos resultados e divulgação: nesta atividade será escrito um artigo para

divulgação em conferências e periódicos da área e será feita a composição do relatório

final e da dissertação do mestrado.
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3.2 Materiais e Métodos

Este projeto visa avaliar se o Sistema de Computação utilizado pelo Governo Federal

para distribuição de medicamentos para tratamento de portadores de HIV/AIDS, o sistema

SICLOM, possui padrões de segurança que evitem a ocorrência de ações irregulares ou

corrupção. Para se alcançar o objetivo geral, a seguir são descritos os materiais e métodos

para cada objetivo espećıfico:

3.2.1 Apontar as vulnerabilidades do sistema SICLOM baseado nas práticas da WHO

O guia de boas práticas da WHO traz orientações para aumentar a transparência

e reduzir a corrupção, sendo que as ICT são apontadas como um fator crucial para

atingir esse objetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Através dos manuais

e documentações existentes hoje no portal do site do sistema SICLOM e, se necessário,

entrevistas com usuários, é posśıvel realizar uma análise e mapeamento funcional dos

processos de dispensação de medicamentos. Nesse processo de análise será realizado a

documentação de processos cŕıticos, em forma de Caso de Uso, que possuam vulnerabilidade

e assim será feito o enquadramento dessas falhas no guia de boas práticas da WHO

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018), apontando quais itens o sistema está em

discordância. Para uma classificação mais precisa, será realizada a categorização da falha,

apontando qual risco potencial e se a falha pode ser humana, computacional ou ambas.

3.2.2 Obter as quantidades divergentes na distribuição de medicamentos em alguns
munićıpios brasileiros

Através de relatórios do sistema SICLOM é posśıvel obter quantos medicamentos

foram dispensados para uma UDM espećıfica. A fim de possibilitar uma análise mais

precisa e clara, será feito o agrupamento desses dados por munićıpio. Da mesma forma, se

é posśıvel obter os dados de incidência de HIV/AIDS por munićıpio. Porém, a incidência

não auxilia na análise, por a intenção é sabe qual a demanda real de pacientes para

uma determinada região, a fim de saber se ocorre a dispensação de um volume superior

a demanda, inferindo desvios. Para resolver esse problema, se faz necessário calcular a

prevalência da doença na região analisada. Para isso é preciso acumular a incidência
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história e deduzir os óbitos causados pela doença. Os dados de incidência de HIV/AIDS,

definidos pelo governo brasileiro através dos CID-10 B23, estão dispońıveis para extração

no portal do DATASUS. Após os dados de prevalência serem calculados, será necessário

realizar o cálculo da dose média que um paciente pode consumir, a fim de estimar a

demanda local. Essas estimativas serão estimadas a partir do próprio site do governo. Na

etapa final será comparada a demanda real estimada versus a demanda real atual, a fim

de obter divergências. Como resultado deste objetivo será apontado em percentual de

divergência em todos os munićıpios avaliados. O critério de seleção de munićıpios será,

primeiramente os que for posśıvel obter os dados através de relatórios, e secundariamente,

os que também já tiverem passado por auditorias no programa da CGU.

3.2.3 Propor melhorias ao sistema SICLOM a fim de impedir que ocorram vulnerabilidades

A partir dos resultados do objetivo espećıfico de apontar as vulnerabilidades do

sistema SICLOM baseado nas práticas da WHO, será posśıvel desenvolver novos casos

de uso, aprimorados a partir do guia, a fim de impedir que ocorram desvios na área de

distribuição de medicamentos. Esse guia poderá ser validado através de entrevistas a fim

de entender se a solução é aplicável e está de acordo com a estratégia atual do sistema e

também enviada ao time que hoje cuida do desenvolvimento do SICLOM no Ministério da

Saúde Brasileiro.

3.3 Contribuições

Busca-se com este projeto contribuir para que as nações, principalmente o Brasil,

possa entender e balizar o quanto é necessário investir em ICT a fim de não só otimizar o

processo de distribuição de medicamentos na área da saúde, como entender se há desvios

ocorrendo com os sistemas atuais.

Também, outra forma de contribuição ocorrerá na avaliação do sistema SICLOM,

que com este trabalho pode sofrer melhorias através das vulnerabilidades apontadas

baseadas no guia de boas práticas da WHO. Lembrando que mesmo não confirmado que

o sistema SICLOM possua vulnerabilidades, é posśıvel enquadrar no guia da WHO e

extrapolar em outros sistemas e até mesmos em outros setores governamentais.
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É posśıvel também indiretamente relacionar os resultados com muitos estudos de

macro-corrupção como os Peixoto et al. (2012) que busca analisar os efeitos da corrupção

através de dados do programa de auditoria da CGU.

3.4 Escopo

Neste estudo será contemplado o estudo e análise de quantidades dispensadas de

medicamentos apenas do sistema SICLOM. É conhecido hoje que no sistema de Saúde

Brasileiro também pode ser utilizado o sistema Hórus (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO

BRASIL, 2019d) para o controle e dispensação de medicamentos. Será avaliado apenas

quesitos funcionais e, se encontrados, defeitos. Não serão abordados vulnerabilidades a

ataques cibernéticos ou técnicas ao ponto que seja um pré-requisito do agente ter um

conhecimento técnico em tecnologia para explorá-la.
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nas páginas 2 e 3.

CHAROENSUKMONGKOL, P.; MOQBEL, M. Does investment in ict curb or create
more corruption? a cross-country analysis. Public Organiz Rev, 2014. Citado 2 vezes nas
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