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AVALIAÇÃO%DO%SISTEMA%DE%INFORMAÇÕES%DE%AGRAVOS%DE%NOTIFICAÇÃO%

–%SINAN%–%

CONDENSADO%DOS%RELATÓRIOS%ENCAMINHADOS%PELAS%SES%

!

!

I.%INTRODUÇÃO%/%HISTÓRICO%

%

Apresentamos! a! seguir! os! principais! problemas! observados! em! relação! ao!

SINAN,! bem! como! algumas! sugestões! para! sua! adequação.! Como! uma! breve!

introdução! a! esta! discussão! cabe! fazer! um! breve! histórico,! para! este! fim!

reproduzimos! aqui! com! algumas! adaptações! texto! elaborado! pela! equipe! da!

Secretaria!de!Estado!da!Saúde!do!Rio!Grande!do!Norte:!!

!Há!muitos!anos!o!CONASS!vem!destacando!em!reuniões!dos!GTs!da!

Câmara!Técnica!da!CIT!(notadamente!os!GTs!de!Vigilãncia!em!Saúde!e!de!

Informação!e!Informática)!preocupações!com!a!qualidade!do!SINAN.!

!“Em! abril! de! 2009,! visando! minimizar! os! problemas! existentes! na!

época,! provocado! pela! sucessão! de! versões! e/ou! Patchs! que! sempre!

culminavam! em! novos! problemas,! foi! solicitado! maior! rigor! na! certificação!

destas!versões,!quando!o!DATASUS!disponibilizou!o!Laboratório!de!Controle!

de!Qualidade!das!Soluções!Informatizadas!do!SUS!–!LACQUA!para!contribuir!

com!este!processo.!

O! processo! foi! tão! rigoroso! que! a! versão! 4.0! do! SINAN! NET! foi!

aguardada! ansiosamente! até! fevereiro/2010,! quase! um! ano! depois.! ! É!

importante! salientar! que! esta! versão! se! apresentava! como! a! grande!

mudança,!e!a!possível!solução!para!os!problemas!vivenciados.!!Pura!ilusão!!!

Pois!a!estabilidade!tão!esperada!não!veio,!nem!mesmo!depois!dos!Patch!4.1!

e!4.2.!

Podemos! observar! que! hoje,! 04! (quatro)! anos! depois! da! sua!

implantação,!continuamos!a!conviver!com!um!SINAN!NET!tão!instável!quanto!

no!seu!processo!de!implantação.!

Diante!do!exposto,!convidamos!todos!usuários!assíduos!da!importante!

ferramenta! SINAN! ! a! fazer! a! seguinte! reflexão:! “precisamos! tratar! os!

problemas! do! SINAN! como! um! problema! de! grande! relevância! para! a!
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Vigilância! Epidemiológica”,! e! ao! mesmo! tempo! precisamos! primar! pela!

credibilidade! que! o! mesmo! conquistou,! mas! está! sendo! questionada! por!

conseqüência!desse!longo!período!de!turbulência.”!

(Texto!elaborado!por!José!Cirino!Neto,! Interlocutor!do!SINAN!na!SES!RN!e!

Juliana! Bruna! de! Araújo,! subcoordenadora! de! Vigilância! Epidemiológica! da! SES!

RN).!

!

!

II.%PROBLEMAS%IDENTIFICADOS%NO%SINAN%NET%<%VERSÃO%4.0.0.0%%PATCH%4.2.:%

!

A)%GERAIS:%

•! A! interlocução!entre!a!UT!SINAN,!DATASUS!e!os! responsáveis!pelo!

sistema!no!âmbito!estadual!está!insatisfatória.!A!grande!rotatividade!da!

equipe! de! apoio/suporte,! tanto! da! UT_SINAN! quanto! do! DATASUS,!

promoveu! uma! ruptura! na! relação! UT_SINAN! X! Interlocutores! X!

DATASUS,! deixando! as! equipes! estaduais! sem! uma! referência!

adequada!para!as!soluções!mais!urgentes.!!!!!!

•! O! suporte! técnico! aos! estados! e! municípios! está! deficiente,!

acontecendo! predominantemente! na! forma! de! envio! de! e_mail’s! que!

muitas!vezes!não!são! respondidos,!ou!há!morosidade!nas! respostas,!

com!atraso!considerável!do!envio!da!resolução!de!problemas!para!os!

Estados.!!

•! A!comunicação!cm!a!UT!SINAN!e!DATASUS!está!“burocratizada”,!não!

são!aceitos!contatos!por!telefone!e!o!suporte!é!feito!e_mail!à!UT_SINAN!

que,!por!sua!vez!o! reenvia!DATASUS,!este! responde!para!a!UT!que!

depois!envia!a!resposta!ao!Estado,!gerando!demoras!na!resposta.!!

•! Sugere_se! que! a! comunicação! por! e_mail! seja! feita! diretamente! com!

cópias!para!a!UT!SINAN!e!DATASUS,!que!as!respostas! informem!os!

procedimentos! que! serão! tomados,! dando! uma! estimativa! de! prazo!

para! a! solução! e! que! eventualmente! e! que! os! contatos! possam!

também! ser! por! telefone! quando! necessário.! Propõe_se! ainda! a!

adoção! de! novas! ferramentas! que! possam! preencher! as! inúmeras!

lacunas!existentes!neste!serviço!como,!por!exemplo,!a!criação!de!um!
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CHAT! para! contato! com! o! Ministério! da! Saúde! (UT! SINAN! e!

DATASUS).!

•! Persistência!de!problemas!identificados!anteriormente!no!sistema,!bem!

como!novos!problemas,!apesar!de!nova!versão!e!novos!Patch’s!serem!

disponibilizados!anualmente.!!

•! Erros! e! soluções! identificados! no! sistema! quando! detectados! pela!

equipe!de!desenvolvimento!e/ou!UT!SINAN,!não!tem!sido!socializados!

com! os! demais! interlocutores,! o! retorno! acontece! somente! para! o!

técnico!estadual!que!identificou!o!problema.!!

•! Constata_se! que! a! equipe! atual! na! UT! SINAN,! bem! como,! no!

DATASUS! que! atualmente! dão! suporte! aos! estados,! carecem! de!

conhecimento!da!maneira!como!foi!concebida!determinadas!rotinas!do!

sistemas,! o! que! dificulta! por! vezes! a! compreensão! do! problema!

apresentado! pelos! interlocutores.! Aliado! a! falta! de! conhecimento! do!

funcionamento! do!SINAN!nos! estados! e!municípios,! que! apresentam!

diferentes!realidades!na!implantação!e!operacionalização!do!sistema.!!

•! Atendimento!da!UT!SINAN!aos!estados!fica!prejudicado,!pois!às!vezes!

há!dificuldade!no!entendimento!dos!problemas!por!não!terem!acesso!à!

base!Oracle!e!apenas!a!base!DBF.!

•! Suporte! técnico!geralmente!ausente!ou!quando!existente! inadequado!

das!regionais!do!DATASUS!nos!estados.!!

•! Adoção! de! tecnologias! incompatíveis! à! realidade! encontrada! nos!

municípios!e!a!dificuldade!em!garantir!um!ambiente!com!infraestrutura!

adequada!a! implantação!do!sistema.!Sugere_se!a!adequação!dessas!

tecnologias! e/ou! inclusão! da! descrição! detalhada! dos! requisitos! de!

infraestrutura!necessários!ao! funcionamento!do!sistema,!compondo!a!

documentação!técnica.!

•! !Descaracterização! do! SINAN! como! uma! ferramenta! de! análise! e!

acompanhamento! epidemiológico,! tornando_o! apenas! um! sistema!

burocrático! onde! seu! preenchimento! e! envio! reflete! somente! a!

preocupação!com!o!corte!do!recurso!financeiro.!



!!|!NOTA!TÉCNICA!|39|!2011!

!5!

•! Dificuldade! em! realizar! capacitações! oportunas,! visando! atender! a!

rotatividade!de!técnicos!locais!(municipais).!!

•! Ausência! das! Reuniões! nacionais! dos! Interlocutores! do! SINAN,! que!

dentre! dos! seus! inúmeros! objetivos! se! apresentava! como! um!

importante!foro!para!se!discutir!os!problemas!de!operacionalização!do!

SINAN! identificados! em! cada! estado,! aproximando! o! grupo! da! UT_

SINAN!e!os!interlocutores!estaduais.!Estes!eventos!permitiam!também!

a!troca!de!experiências!entre!os!pares.!!Sugere_se!a!realização!de!uma!

Reunião!Nacional!com!Ministério!da!Saúde!e!Estados!para!atualização!

das! informações! do! sistema! de! Informação! SINAN_NET! e!

apresentação!de!experiências!bem!sucedidas!entre!os!Estados.!

!

B)%ESPECÍFICOS:%

1.% Idade%do%SINAN%não%está%sendo%calculada%automaticamente:%

•! Coorte!de!nascidos!em!1980!e!que! tiveram!diagnóstico!ou! início!dos!

sintomas! em! 2010! constatado! que! existem! pacientes! com! diversas!

idades!!_!1!a!82!anos.!!!

•! Coorte!de!nascidos!em!1990!com!diagnostico!e!notificados!em!2011!e!

o!problema!se!repetiu,!ou!seja,!dependendo!do!tamanho!da!base!e!das!

inconsistências,!as!análises!por!faixa!etária!estão!comprometidas.!

•! Verificado!que!o!problema!não!é!no!DBF!e!sim!na!base.!

o! O!município!de!Maceió!observou!que!ao!clicar!no!campo!data!

de! nascimento! em! seguida! teclar! em! ENTER! e! no! botão!

SALVAR,! a! idade! fica! correta.! Foi! identificado! até! agora! por!

Maceió!esse!erro!nas!fichas!de!Hanseníase!e!AIDS.!

•! Sugere_se! também! a! adoção! de! crítica! para! não! aceitar! a! data! do!

início! dos! sintomas! igual! à! data! de! nascimento! para! evitar! erros! de!

digitação.!

2.% Nomes% do% paciente% e% da% mãe% criptografados% (problema! já! corrigido! na!

versão!atual!do!sistema,!mas!os!casos!digitados!anteriormente! tem!que!ser!

corrigidos!manualmente).!

!
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3.% Na%exportação%para%DBF:%%

•! Apresenta! erro! ao! exportar! o! campo! critério! de! definição! da! ficha! de!

Aids! adulto.! Ao! realizar! o! relatório! pelo! tabwin! a! informação! assume!

outro! código! que! não! corresponde! ao! preenchido! na! ficha! de!

investigação.!!

o! Na!base!DBF!foram!encontrados!casos!de!aids!que!o!critério!de!

definição! estava! como! descartado! ou! HIV+,! enquanto! que! na!

base! POSTGRES! as! fichas! no! SINAN! Net! estavam! com! o!

critério!CDC!Adaptado.!

o! Na!SES!AL!foi!repetido!o!procedimento!por!três!vezes!em!dias!

diferentes.! Observado! que! o! mesmo! problema! ocorreu! num!

caso! do! sexo! feminino! com! categoria! de! exposição!

homossexual.!Observa_se! inconsistência!entre!a!base!DBF!e!a!

base!do!SINAN!net.!

•! Na! exportação! do! arquivo! PSurto.dbf,! há! variáveis! que! não! estão!

contempladas.!

4.% Relatório%de%Acompanhamento%de%Alimentação%do%SINAN%apresenta!erro!

ao!escolher!para!visualizar!o!relatório!por!Consolidado!por!Unidade.%%

5.% O%Backup!apesar!de!disponibilizar!a!opção!de!um!backup!reduzido!sem!as!

tabelas,!não!está!restaurando!todos!os!registros!(Unidades!de!Saúde!vem!em!

branco!em!algumas!situações)!quando!da!realização!da!consulta!individual.!!

6.% Problemas%nas%transferências%dos%Bancos%de%Dados:%

•! Quando! as! fichas! de! tuberculose! e! hanseníase! são! transferidas! dos!

municípios!para!o!Estados,!a!data!do!encerramento!é!substituída!pela!

data!da!transferência.!

7.% Problemas%no%Fluxo%de%Retorno%(FR):%%

•! Em%relação%ao%processamento%das%fichas:%

o! Desde! receber! todas!as! fichas!no!banco!de!dados,! fichas!que!

não! abrem! após! serem! recebidas! por! FR! (principalmente! do!

agravo!leptospirose),!fichas!que!apesar!de!habilitadas!não!estão!

disponíveis! para! o! município! de! residência! baixar,! fichas!

recebidas! na! base!municipal! que! não! pertencem! ao!município!
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de! residência! (ex:!município! de! SC! que! recebeu! por! FR! ficha!

notificada!em!Palmas!(TO)!e!residente!em!Sarandi!(PR)).!!

o! Ausência! de! relatórios! gerenciais! que! permitam!ao! interlocutor!

estadual! monitorar! os! municípios! que! estão! ou! não! baixando!

FR.!

•! Notificações!que!estão!habilitadas!para!o!Fluxo!de!Retorno,!porém!não!

constam! no! site! SINAN_net! para! serem! "baixadas! ou! liberadas!

novamente",!para!que!os!municípios!possam!completar!e/ou!encerrar!

as! fichas.! (Foi! enviado! por! email! pela! SES! MG! uma! relação! de!

notificações!com!seus!campos!chaves!para!a!UT_SINAN!verificar).!!

•! Sugere_se!elaboração!de!Relatório!relativo!ao!fluxo!de!retorno!listando!

municípios!com!o!quantitativo!de!notificações!disponíveis!para!baixar,!

que! permita! ao! Estado! um! acompanhamento.! No! momento! atual,! é!

necessário! verificar! município! por! município,! o! que! torna! a! rotina!

inviável.!

•! Fluxo%de%retorno%entre%Distritos%/%Regionais%intramunicipais:%%

o! Segundo! a! SES! PR,! o! município! de! Curitiba! solicita! que! não!

exista!o!Fluxo!de! retorno!entre!distritos!no!sistema!devido!aos!

problemas! de! transferência,! fichas! que! ficam! “travadas”.! A!

proposta!é!que!em!situações!como!esta,!o!Distrito!de!residência!

faça!a!digitação.!Para!os!residentes!fora!do!município,!continuar!

o!fluxo!de!retorno!normal.!

8.% O! relatório! emitido! no!SAPSS! contempla! na! análise! do! ano! corrente,! lotes!

que!foram!gerados!no!ano!anterior.!

9.% O% SISNET! permite! receber! na! base! federal! e! processar! o! recebimento! de!

lotes!gerados!de!forma!equivocada!em!anos!posteriores!ao!ano!atual!(ex.!lote!

gerado!em!2020).!!

•! Sugestões:!!

o! !Utilizar! a! mesma! forma! de! seqüência! de! lotes! internos! que!

funciona!no!SINASC!WEB.!!

o! Só! receber! via! SISNET! transferência! de! máquinas!

centralizadoras.!
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10.%Erros%de%Postgre%sem%solução:%

•! Os! municípios! solicitam! frequentemente! suporte! às! SES! quando! o!

POSTGRESQL!não!inicia!o!serviço!ou!não!consegue!conectar!na!base!

de! dados! ao! abrir! o!SINAN!net.! Busca_se! solucionar! por! telefone! ou!

quando! não! é! possível! as! máquinas! dos! municípios! precisam! ser!

trazidas!às!SES.!!!!!

•! ! O!POSTGRES%não%pode%ser%instalado%em%Windows%7%Server.!!

o! Muitos! lugares! estão! tendo! que! utilizar! "windows! virtual"! ou!

máquina! virtual,! mas! este! procedimento! não! é! confiável.!

(Solicita_se! verificar! se! as! próximas! versões! do! SINAN! virão!

com!esta!possibilidade!de!instalação).!

•! !O!serviço%Postgre!SQL!Database!Server!8.0!em%computador%local!é!

iniciado! e! interrompido.! Alguns! serviços! são! interrompidos!

automaticamente!quando!não!há! trabalho!a! fazer,! como!o!serviço!de!

logs!e!alerta!de!desempenho.!

o! Mensagem! que! surge! na! tela:! “Could! not! connect! to! the!

database! server.! Reason:! ! [FATAL]:! password! authentication!

failed!for!user!“POSTGRES””!!

o! Ou! seja:! o! “Postgre”! fica!paralisado,! segundo!a!SES!PR!a!UT!

SINAN!está!ciente!e!as!orientações!recebidas!não!funcionaram.!

A!única!solução!é!desinstalar!o!sistema!SINAN!Net!e!o!banco!

Postgre!para!!nova!instalação.!

o! Segundo!a!SES!RR,!o!banco!de!dados!POSTGRESQL!perde!a!

referência! com! o! sistema! aproximadamente! trinta! dias! após!

instalado.! A! solução! observada! nesta! SES! foi! semelhante! à!

adotada!pela!SES!PR.!

11.%!Necessidade%de%otimização%das%rotinas%de%atualização%de%versão%e%dos%

Patchs:!!

•% Para!instalar!o!SINAN!Net,!todos!precisam!instalar!a!versão!4.0,!depois!

instalar! o! patch4.1,! depois! instalar! o! patch4.2,! depois! substituir! o!

arquivo! TransferênciaVertical.exe! na! instalação.! Todos! esses! passos!
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trazem!muito! transtorno! para! a! maior! parte! dos! municípios! que! tem!

seus!usuários!inexperientes.!!

12.%!Problemas%na%geração%de%transferência%vertical.!!

•% Em! decorrência! de! falha! na! transferência! vertical,! muitos! prejuízos!

ocorreram!na!base!de!dados.!Como!muitos!registros!não!subiam!entre!

os!diversos!níveis,!temos!dados!ainda!desatualizados,!não!encerrados!

e! ainda! registros! que!estão!nos!municípios! ou! regionais! e! não!estão!

nos!estados!e!na!base!federal.!Depois!de!mais!de!três!anos,!em!julho!

de! 2011,! houve! sensibilização! da! UT! SINAN! /! DATASUS,! sendo!

elaborado! o! aplicativo! “compara% bases”,% corrigindo%o! executável! da!

transferência! vertical,! ainda! sob! teste! nos! estados.! ! Sendo! assim,!

muitas!estatísticas!trabalhadas!entre!os!níveis!podem!não!apresentar!a!

realidade! dos! municípios/sub_grupos/regionais/estado,! o! que! poderia!

implicar!em!erro!no!cálculo!da!incidência!e/ou!prevalência!das!doenças!

e!agravos!e!na!tomada!de!decisão.!

•! Cabe! registrar! que! a! adoção! deste! aplicativo! foi! fundamental! para!

solucionar!parte!dos!problemas!mais!freqüentes!observados!até!2011,!

referentes!aos!“logs”!dos!registros!não!recebidos!e!as!diferenças!entre!

as!bases!de!dados!entre!os!níveis.!!

o! A! SES! RS! realizou! vários! backups! no! FTP! para! serem!

analisados!e!evidenciar!as!diferenças.!Com!o!desenvolvimento!

do!aplicativo!se!observou!somente!em!uma! regional!de!Saúde!

da! SES! RS,! o! registro! de! um! acréscimo! (na! base! estadual! e!

federal)! de! 1124! registros! de! doenças! e! agravos! e! 531!

notificações!negativas.!!

o! Segundo!a!SES!SP,!em! teste!do!aplicativo!entre!município!de!

São! Paulo/GVE1/SES,! mostrou! que! na! regional! faltavam! em!

torno! de! 4.000! registros! e! da! regional! para! o! estado! faltavam!

aproximadamente!2.500!registros!desde!2007.!

•% Deve!ser!considerado,!porém!que!a!execução!desta!rotina!não!resolve!

todos! os! prejuízos! ocorridos! em! função! da! falha! do! arquivo!

"transferência! vertical".! O! aplicativo! “compara% bases”% vai! tratar! os!

registros!a!partir!dos!4!campos!chaves!e!liberar!os!registros!para!subir!



!!|!NOTA!TÉCNICA!|39|!2011!

!10!

novamente.! Mas! registros! incompletos! que! compunham! a! base! dos!

níveis!superiores,!quanto!às! informações!complementares,!alterações!

e!encerramento!adequados!dessas!fichas!ficarão!para!trás.!Então,!no!

município/regional! as! notificações! ficarão! encerradas! e! no!

estado/ministério! vão! ficar! inconclusivas.! Segundo! a! SES! SP,! esse!

prejuízo! tem!que! ficar! bem! claro! para! todos,! pois! as! cobranças! para!

atualização!dessas!fichas!no!nível!de!entrada!de!dados!continuarão.!

•% Já!se!observou!também!que!o!aplicativo!“compara%bases”%não!pode!

ser!executado!em!municípios!que!possuem!unidades!descentralizadas!

(máquinas!não!centralizadoras)!para!digitação!dos!dados!(ex:!hospitais!

com!Núcleos!de!Vigilância!Epidemiológica).!O!aplicativo!dá!erro!nestes!

locais.!

13.%!Informações%que%“não%atualizam”:%

•! Dados! que! vem! dos!municípios! no! acompanhamento! de! tuberculose!

(“sobem”! no! lote)! e! não! atualizam! os! dados! no! banco! do! estado.! A!

princípio,!problemas!ocorrem!com!as!fichas!que!foram!vinculadas.!

o! Ex:!O!paciente!foi!atendido!em!Curitiba!e!transferido!para!Lapa,!

na! SES! PR! as! duas! fichas! foram! vinculadas,! sendo! assim! o!

município!de!atendimento!atual!é!quem!atualiza!o!caso,!porém!a!

informação! vêm! no! lote! de! transferência! mas! não! atualiza! o!

banco! estadual.! O! DATASUS! ligou! e! disse! que! se! o! estado!

vinculou!a!ficha,!quem!tem!que!atualizar!é!o!próprio!estado.!

o! Este!problema!vinha!ocorrendo!antes!do!Patch!4.2.!e!foi!enviado!

à!UT!SINAN.!

14.%!Servidores%parados!–!Tanto!os!servidores!do!SISNET,!como!da!DENGUE!

ON! LINE! ficaram! parados! no! Ministério! da! Saúde! por! 2! semanas.! Esta!

situação!gerou!sérias!dificuldades!nos!estados!que!não! tem!estes! sistemas!

implantados.!!

15.%Os! estados! ficaram! temporariamente! na! semana! de! 1! a! 5/08/2011! sem!

conseguir!acesso%ao%site%do%DATASUS,!prejudicando!inclusive!o!acesso!ao!

formulário!formsus!com!pesquisa!sobre!suporte!dado!pela!UT_SINAN.!
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16.%Relatório%de%Duplicidades!do!SINAN!Net!não!é!disponibilizado!por!Regional!

de! Saúde! (sugere_se! a! adoção! deste! relatório,! tal! como! ocorre! no! SINAN!

Online).!

17.%!Problemas%nas%notificações%de%surtos:%

•% Segundo! a! SES! SP,! durante! período! em! que! ocorreu! surto! de!

conjuntivite! no! estado,! houve! grande! dificuldade! na! rotina! de!

transferência!vertical.!Foi!necessário!deixar!o!computador!ligado!por!8!

dias!consecutivos!para!gerar!a!transferência!vertical!estadual,!devido!à!

falta! de! crítica! no! campo! da! notificação! de! surto.! Esta! falha! permite!

que! a! data! dos! primeiros! sintomas! do! primeiro! caso! suspeito! seja!

posterior!à!data!da!notificação.!

18.%!Notificação%de%violências:%

•% Na! ficha! de! notificação,! quando! a! data! da! notificação! é! diferente! da!

data! de! ocorrência! (campo! 7),! no! DBF! de! violências,! o! campo!

DT_OCOR! está! trazendo! a! data! da! notificação! ao! invés! da! data! de!

ocorrência!(campo!7).!Campo!DT_OCOR!deslocado!no!arquivo!DBF.!

19.%!Notificação%de%gestantes%HIV%positivas:%

•% Casos!que!estavam!com!as!informações!do!parto!em!branco!na!esfera!

estadual! mesmo! tendo! sido! completadas/digitadas! pelos! municípios,!

continuam! sem! a! informação.! Segundo! a! SES! SP! foram! recebidas!

duas! listagens!da!regional!de!Ribeirão!Preto,!onde!foi! relatada!a! falta!

de!digitação!de!alguns!dados!da!ficha!de!investigação!da!gestante!HIV.!

Foram!feitas!as!correções!solicitadas,!gravadas!e!ao!serem!acessadas!

as!fichas!corrigidas,!os!novos!campos!apareciam!sem!informação.!

o! Exemplo:! Ficha! XXXXXX_! faltava! data! parto! –! corrigida! ! _! ao!

acessar!novamente,!apareciam!!em!branco!outros!campos!que!

não! estavam! como! o! nome! da! instituição,! data! do! uso!

antiretroviral,! etc.! Observado! pela! SES! SP! que! isso! acontece!

principalmente!com!as! fichas!que! foram!digitadas!nos!anos!de!

2007!e!2008.!

o! !Dados!de!Gestante!HIV!salvos!no!município!não!sobem!até!o!

estado:! Informações! digitadas! no! campo! observação! (ao! final!
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dos! dados! da! investigação)! são! salvas,! mas! quando! são!

consultadas! as! fichas! no! sistema! da! esfera! Estadual,! estas!

informações!não!constam.!

20.%!Problemas%na%ficha%de%meningite:!

•! No!Campo!49:!Resultados!Laboratoriais,!PCR!–!existem!opções!para!

seleção! de! bactérias! como! Neisseria,! Streptococcus,! Hemophilus:! o!

SINAN!permite!salvar!a!ficha,!porém!ao!abrirmos!a!ficha!novamente!o!

campo!PCR!está!em!branco.!

o! Segundo!a!SES!PR!este!problema!já!vinha!ocorrendo!no!Patch!

4.1!!Foi!informado!que!será!corrigido!na!versão!5.0.!

o! Segundo!a!SES!SP,!o!problema!ocorre!na!visualização!da!ficha,!

pois!ao!consultar!o!DBF,!o!dado!digitado!está!lá!!Na!verdade!o!

dado!está!preenchido!no!sistema,!mas!não!é!visualizado.!

!

21.%!Quando!a!notificação%de% tuberculose! é! realizada!após!o!óbito,! o! sistema!

não!aceita!a!data!de!encerramento!por!óbito.!

22.%Problemas%na%exportação%DBF%<%%DBF%da%%Sífilis%congênita,%AIDS%%Adulto%

e%Criança!!

•! Segundo!a!SES!SP,!no!sistema!a!ficha!consta!como!caso!confirmado,!

mas!no!DBF!está!como!caso!descartado!ou!HIV!no!caso!da!AIDS.!No!

caso!da!Sífilis!congênita!são!aproximadamente!200!casos!semelhantes!

a!este.!

•! O!perfil!"LEITOR"!e!"SINANAIDS"!de!usuários!não!estão!conseguindo!

consultar! por! meio! do! SINAN! NET! 4.0/Patch! 4.2! os! registros! das!

doenças! Z20.6! _! Criança! exposta! ao! HIV! e! A53.9! _! Sífilis! não!

especificada.!

23.%%SINAN%Relatórios:!

•! !A! versão! 4.! do! SINAN! Relatórios! não! apresenta! pendências,! as!

rotinas!foram!bem!elaboradas,!facilitando!o!trabalho!de!todos.!

.!

!

%
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III.%CONSIDERAÇÕES%FINAIS:%

!

A! elaboração! deste! relatório! só! foi! possível! através! da! colaboração! das!

equipes! de! interlocutores! do! SINAN! e! dirigentes! da! área! de! Vigilância!

Epidemiológica! das! Secretarias! Estaduais! de! Saúde,! à! partir! da! discussão! na!

Câmara! Técnica! de! Epidemiologia.! Foi! fundamental! também! a! contribuição! das!

equipes! das! SES! de! Alagoas,! Goiás,! Minas! Gerais,! Paraná,! Rio! de! Janeiro,! Rio!

Grande! do!Sul,! Rio!Grande! do!Norte,! Roraima,! Santa!Catarina! e! São!Paulo,! que!

encaminharam!seus!relatórios,!com!base!nos!quais!foi!elaborado!este!documento.!

! Em!todos!os!relatórios!fica!clara!a!necessidade!de!se!encontrar!uma!solução!

definitiva!para!o!SINAN,!base!essencial!para!a!execução!das!ações!de!Vigillância!

Epidemiológica!e!Controle!de!Doenças!em!todo!o!país.!

! Ficou!clara! também!a!necessidade!de!aprimoramento!do!suporte! técnico!da!

esfera!federal!aos!estados!e!o!estrangulamento!dos!setores!das!SES!responsáveis!

pela!interlocução!tanto!com!o!nível!federal!como!com!os!mais!de!5500!municípios!do!

País,! que! necessitam! de! constante! apoio! devido! aos! inúmeros! problemas!

observados!e!freqüente!necessidade!de!atualização!dos!sistemas!devido!às!também!

inúmeras!versões!e!patchs!que!são!produzidos!na!tentativa!até!agora!insatisfatória!

de!adequação!do!Sistema.!

! Cabe!ainda!destacar!que!vários!dos!problemas!aqui! levantados!em! relação!

ao!SINAN!foram!gerados!pelas!questões!estruturais!já!levantadas!na!Nota!Técnica!

Nº!20!do!CONASS!“Análise!sobre!a!situação!atual!dos!sistemas!de!informações!do!

Sistema!Único! de!Saúde! e! propostas! para! adequação”,! produzida! através! de! sua!

Câmara! Técnica! de! Informação! e! Informática,! que! já! foi! objeto! de! consenso! em!

reunião!do!GT!de!Gestão!da!Câmara!Técnica!da!CIT,!aguardando!até!o!momento!

parecer!e!resposta!do!Ministério!da!Saúde!através!de!seu!Comitê!de!Informação!e!

Informática!–!CINFO.!!

O! CONASS,! representando! as! 27! Secretarias! de! Saúde! dos! Estados! e! do!

Distrito!Federal!se!coloca!desde! já!como!parceiro!nas! iniciativas!para!solução!dos!

problemas!levantados.!

!


