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Resumo

A gestão dos recursos públicos enfrenta problemas associados à ineficiência na utilização de
informações armazenadas em grandes volumes de dados que poderiam servir de base para
soluções de suporte à tomada de decisão. No caso específico de saúde pública do Estado de
Pernambuco, apesar do crescente volume de investimentos, o Estado não possui ferramentas
integradas e de apoio à gestão estratégica que forneçam uma visão estrutural do seu funciona-
mento.

Por outro lado, soluções de Business Intelligence (BI) propõem-se a prover informações
estratégicas, nas mais diversas formas de apresentação, a partir das fontes de dados de uma
organização. Seguindo uma orientação do Governo Federal, que vem utilizando uma política
de incentivo à utilização de software livre, nada mais oportuno técnica e financeiramente que a
proposta de uma solução que atenda este direcionamento.

Neste trabalho utilizando-se como base de dados as informações disponibilizadas nas emer-
gências dos quatro maiores hospitais públicos do Estado de Pernambuco, é proposto um sistema
de suporte à decisão que passa pela elaboração de um Data Warehouse. Nesta fase experimental
já estão sendo utilizados dados reais, finalizando com a disponibilização de uma solução de
Business Intelligence para a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.

Os resultados obtidos em diversas análises realizadas e validadas pelos gestores públicos
envolvidos demonstram a potencialidade, flexibilidade e facilidade de implementação desta
solução de apoio à gestão estratégica na saúde pública, como uma parte de uma gestão in-
tegrada envolvendo todo o Estado e seus diversos processos de decisão visando garantir a uni-
versalização do atendimento como direito do cidadão.

Palavras-chave: Sistemas de Apoio à Decisão, Business Intelligence, Data Warehouse, Gestão
Pública da Saúde.
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Abstract

The administration of public resources faces problems associated to inefficiency in the use of
information stored in large volumes of data that serve as the basis for the support to decision-
making processes. In the specific case of public healthcare in the state of Pernambuco (Brazil),
despite the growing volume of investments, the state does not yet have integrated tools to sup-
port administration strategies that provide a structural view of its functioning.

Business Intelligence (BI) solutions propose the promotion of strategic information in the
most diverse forms of presentation, using data sources from an organization. Based on the
guidelines of the federal government, which has been employing an incentive policy for the use
of free software, there is nothing more opportune from a technical and financial standpoint than
the proposal of a solution that addresses this issue.

Using information available at emergency rooms in four major public hospitals in the state
of Pernambuco as the database, a system of support to decision-making is proposed, which
involves the design of a Data Warehouse. In this experimental phase, real data are currently
being used, with the availability of a BI solution for the Secretary of Health of the state of
Pernambuco.

The results obtained from different analyses and validated by the public administrators
involved demonstrate the potentiality, flexibility and ease of implementation of this support
solution to strategic management in public healthcares as part of an integrated administration
involving the entire state and its diverse decision-marking processes, with the aim of ensuring
universal healthcare as the right of every citizen.

Keywords: Decison Support Systems, Business Intelligence, Data Warehouse, Public Health-
care Management.

xv



Sumário

1 Introdução 1
1.1 Motivação 1

1.2 Objetivos 2

1.3 Contribuições 2

1.4 Estrutura da Dissertação 3

2 Business Intelligence 5
2.1 Introdução 5

2.2 Sistemas de Informação 5

2.2.1 Tipos de Sistemas de Informação 6

2.3 Soluções de Business Intelligence 8

2.3.1 Definição 9

2.3.2 Breve Histórico 10

2.3.3 Componentes de uma arquitetura de BI 10

2.3.4 Fatores-Chave de Sucesso para a implantação do BI 11

2.3.5 ETL - Extração, Transformação e Carga 13

2.3.6 Data Warehouse 14

2.3.6.1 Definição 14

2.3.6.2 Data Mart 15

2.3.6.3 A Análise dos Dados em uma Organização 15

2.3.6.4 Modelagem de dados em um Data Warehouse 17

2.3.6.5 Cubo de dados 20

2.3.7 Área de Apresentação 21

2.3.8 OLAP 22

2.3.8.1 Arquitetura OLAP 24

2.3.8.2 Operações de OLAP 27

2.3.9 Fases de Desenvolvimento do Data Warehouse 29

2.3.10 Periodicidade de Carga do Data Warehouse 30

xvii



xviii SUMÁRIO

2.3.10.1 Slowly Changing Dimension Tipo 1 - atualizar 31

2.3.10.2 Slowly Changing Dimension Tipo 2 - Mantendo o Histórico 31

2.3.10.3 Slowly Changing Dimension Tipo 3 - Realidades Alternativas 31

2.3.10.4 Slowly Changing Dimension Híbrida 32

2.4 Considerações finais 32

3 Trabalhos Relacionados 33
3.1 A Informática na Saúde Pública 33

3.2 Projeto de um Data Warehouse para a Saúde Pública 35

3.2.1 Análise Crítica 37

3.3 A Aplicação do BI no Segmento de Saúde Pública Ambulatorial 38

3.3.1 Análise Crítica 39

3.4 Sistema de Informação Gerencial Utilizando Solução de DW em Software Livre 40

3.4.1 Análise Crítica 41

3.5 Análise Comparativa e Considerações Finais 41

4 A Proposta de um BI para a Saúde Pública 43
4.1 O Custeio da Assistência à Saúde 43

4.2 A Secretaria Estadual de Saúde: Gestão, Custeio e Informatização 45

4.2.1 A Gestão Hospitalar 48

4.2.1.1 Gerenciamento da Atenção à Saúde 49

4.2.2 Conjuntura Atual da Informática na SES-PE 50

4.3 O Sistema de Atendimento aos Pacientes da Emergência (SAPE) 51

4.3.1 Uma proposta de Data Warehouse para a SES-PE 54

4.3.2 Análise dos Requisitos 55

4.3.3 O Modelo de Dados Dimensional 57

4.3.3.1 Definição das Dimensões 57

4.3.3.2 Definição dos Fatos 61

4.4 Considerações Finais 62

5 Implementação da Solução de BI 63
5.1 Introdução 63

5.2 Problemas das Ferramentas de BI 64

5.3 Análise das Ferramentas 64

5.3.1 Critérios de Seleção 65

5.3.2 As Ferramentas Analisadas 66



SUMÁRIO xix

5.3.2.1 Mondrian 66

5.3.2.2 JPivot 67

5.3.2.3 OpenI 67

5.3.2.4 Palo 68

5.3.2.5 SpagoBI 68

5.3.2.6 Pentaho 68

5.3.3 Comparativo entre as Ferramentas 69

5.3.4 Porque o Pentaho? 70

5.4 A Plataforma Pentaho de BI 71

5.4.1 A Arquitetura 73

5.4.1.1 A Plataforma 73

5.4.1.2 Ferramentas 75

5.5 Extração, Transformação e Carga 77

5.5.1 A Integração dos Dados 77

5.5.2 A Extração 79

5.5.3 Transformação 82

5.5.4 Carga 86

5.6 Cubos OLAP 87

5.7 Considerações Finais 90

6 Resultados Obtidos 93
6.1 Metodologia 93

6.2 Análises e Resultados de Apoio à Decisão 94

6.2.1 Atendimentos por Hospital 95

6.2.2 Tipos de Ocorrências 96

6.2.3 Tipos de Ocorrências por Hospital 103

6.2.4 Domicílio dos Pacientes 106

6.2.5 Internações Hospitalares 112

6.3 Considerações Finais 113

7 Conclusão 115
7.1 Contribuições 115

7.2 Considerações Finais 116

7.3 Trabalhos Futuros 117



xx SUMÁRIO

A Apêndice A 119
A.1 Modelo Entidade Relacionamento do Sistema SAPE-Emergência 119

A.2 Dicionário de Dados das Tabelas de Dimensão 121

A.2.1 Dimensão Paciente 121

A.2.2 Dimensão Tipo_Ocorrencia 122

A.2.3 Dimensão Procedencia 122

A.2.4 Dimensão Destino 122

A.2.5 Dimensão Medico_Liberador 123

A.2.6 Dimensão Hospital 123

A.2.7 Dimensão Data_Registro 124

A.2.8 Dimensão Emergencia_Origem 124

A.2.9 Dimensão Ind_Acid_Trabalho 125

A.2.10 Dimensão Ind_Pac_Nao_Identificado 125

A.2.11 Dimensão Forma_Transporte 125

A.2.12 Fato Atendimento 126

A.3 Modelo Relacional de Correspondência das dimensões 127

A.3.1 Dimensão Paciente 127

A.3.2 Dimensão Tipo_Ocorrencia 128

A.3.3 Dimensão Procedencia 128

A.3.4 Dimensão Destino 129

A.3.5 Dimensão Medico_Liberador 129

A.3.6 Dimensão Hospital 130

A.3.7 Dimensão Emergencia_Origem 130

A.3.8 Dimensão Data_Registro 131

A.3.9 Dimensão Ind_Acid_Trabalho 131

A.3.10 Dimensão Ind_Pac_Nao_Identificado 131

A.3.11 Dimensão Faixa_Etaria 131

A.3.12 Dimensão Faixa_Horario 131

A.3.13 Dimensão Forma_Transporte 131

A.3.14 Fato Atendimento 132

B Apêndice B 133
B.1 Descrição das Transformações e Jobs Gerados 133

B.1.1 Dimensão Emergência 133

B.1.1.1 Extração Emergência 133



SUMÁRIO xxi

B.1.1.2 Geração das SurrogateKeys das Emergências 136
B.1.1.3 Carga das Emergências no DW 138

B.1.2 Dimensão Hospital 140
B.1.2.1 Extração dos Hospitais 140
B.1.2.2 Geração das SurrogateKeys dos Hospitais 142
B.1.2.3 Carga das Hospitais no DW 144

B.1.3 Dimensão Forma Transporte 145
B.1.3.1 Extração dos Hospitais 145
B.1.3.2 Geração das SurrogateKeys das Formas de Transportes 146
B.1.3.3 Carga das Formas de Transporte 148

B.1.4 Dimensão Destino 149
B.1.4.1 Extração dos Destinos 149
B.1.4.2 Geração das SurrogateKeys dos Destinos 151
B.1.4.3 Carga das Destinos no DW 153

B.1.5 Tabela de Fatos Atendimentos 154
B.1.5.1 Extração dos Atendimentos 154
B.1.5.2 Transformação dos Fatos para o Esquema Estrela 156
B.1.5.3 Carga dos Fatos no DW 160

C Apêndice C 163
C.1 Atendimentos e Óbitos por Dia da Semana 163
C.2 Faixas Etárias 164
C.3 Acidente de Trabalho 166
C.4 Paciente Não Identificado por Hospital 167
C.5 Procedência dos Pacientes 169
C.6 Transferências e Destinos dos Pacientes 170
C.7 Internações Hospitalares 173



Lista de Figuras

2.1 Tipos de sistemas de informação. Retirada de [Lau01]. 6

2.2 Arquitetura típica de um solução de Business Intelligence. Retirada de [Sys07]. 11

2.3 Modelo de Dados Multidimensional. 18

2.4 Cubo de Dados. 20

2.5 Arquitetura MOLAP. Retirada de [Cun04]. 24

2.6 Arquitetura ROLAP. Retirada de [Cun04]. 25

2.7 Arquitetura HOLAP. Retirada de [Cun04]. 25

2.8 Arquitetura DOLAP. Retirada de [Cun04]. 26

2.9 Arquitetura WOLAP. Retirada de [Cun04]. 26

2.10 Análise drill-down e roll-up. 27

2.11 Diagrama do ciclo de vida dimensional do negócio. Retirado de [KR02]. 29

3.1 Escopo Global do Projeto. Retirado de [SGFT08]. 35

4.1 Distribuição geográfica das GERES. 45

4.2 Estrutura da Diretoria de Planejamento da SES-PE. 47

4.3 Fluxo do Processo de Gestão Hospitalar. Retirada de [ses06]. 48

4.4 Tela Inicial do Sistema de Atendimento aos Pacientes da Emergência (SAPE). 52

4.5 Modelo Multidimensional do SAPE Emergência. 58

5.1 Diagrama de uma Solução de BI com a Pentaho Open BI Suite. Retirada de
[pen08]. 71

5.2 Estrutura de Componentes da Pentaho Open BI Suite. Retirada de [pen08]. 74

5.3 Job de Extração DW SAPE. 79

5.4 Extração da Tabela de Hospital do DW SAPE. 80

5.5 Execução do Job da Extração dos Fatos. 82

5.6 Transformação para Gerar Versão da Carga. 82

5.7 Transformação da Dimensão Medico_Liberador. 83

5.8 Transformação da Dimensão Paciente. 84

5.9 Algoritmo de Eliminação de Redundância de Pacientes. 84

xxiii



xxiv LISTA DE FIGURAS

5.10 Job de Carga da Dimensão Procedência. 86

5.11 Job de Carga do DW SAPE Emergência. 88

5.12 Elaboração do Cubo OLAP. 89

6.1 Atendimentos por Hospital. 95

6.2 Atendimentos e Óbitos Anual por Hospital. 96

6.3 Atendimentos por Tipos de Ocorrências. 97

6.4 Natureza de Ocorrência Sintoma. 98

6.5 Atendimentos e Óbitos por Agressão. 100

6.6 Agressão Animal por Faixa Etária - Anual. 101

6.7 Agressão Física por Sexo - Anual. 101

6.8 Atendimentos e Óbitos por Agressão - Anual. 102

6.9 Agressão e Acidentes por Dia da Semana. 103

6.10 Tipo de Ocorrência por Hospital. 104

6.11 Ocorrências Otorrinolaringológicas por Hospital. 106

6.12 Tipos de Atendimentos por Cidades de Pernambuco. 107

6.13 Atendimentos por Cidades e Hospitais de Pernambuco. 109

6.14 Atendimentos por Cidades e Hospitais de Pernambuco. 110

6.15 Atendimentos Anuais por Cidade e Hospital. 111

6.16 Atendimentos e Internações por Hospital. 112

6.17 Internações por Hospital- Anual. 113

A.1 Modelo Entidade Relacionamento do SAPE Emergência. 120

A.2 Tabelas de origem no SAPE Emergência - Paciente. 127

A.3 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Tipo Ocorrência. 128

A.4 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Procedência. 128

A.5 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Procedência. 129

A.6 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Médico Liberados. 129

A.7 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Hospitais. 130

A.8 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Emergência Origem. 130

A.9 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Forma de Transporte. 131

A.10 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Atendimentos. 132

B.1 Componentes das Emergências. 134

B.2 Extração das Emergências. 134

B.3 Componentes das SurrogateKeys das Emergências. 136



LISTA DE FIGURAS xxv

B.4 Transformação Surrogate das Emergências. 137

B.5 Componentes das Carga das Emergências. 138

B.6 Transformação Carga das Emergências. 138

B.7 Componentes dos Hospitais. 140

B.8 Extração dos Hospitais. 140

B.9 Componentes das SurrogateKeys dos Hospitais. 142

B.10 Transformação Surrogate dos Hospitais. 143

B.11 Componentes das Carga dos Hospitais. 144

B.12 Transformação Carga dos Hospitais. 144

B.13 Componentes das Formas de Transporte. 145

B.14 Extração das Formas de Transporte. 145

B.15 Componentes das SurrogateKeys das Formas de Transportes. 146

B.16 Transformação Surrogate das Formas de Transportes. 147

B.17 Componentes das Carga das Formas de Transporte. 148

B.18 Transformação Carga das Formas de Transporte. 148

B.19 Componentes dos Destinos. 149

B.20 Extração dos Destinos. 150

B.21 Componentes das SurrogateKeys dos Destinos. 151

B.22 Transformação Surrogate dos Destinos. 152

B.23 Componentes das Carga dos Destinos. 153

B.24 Transformação Carga dos Destinos. 153

B.25 Componentes dos Atendimentos. 154

B.26 Extração dos Atendimentos. 154

B.27 Componentes das Transformações dos Atendimentos. 156

B.28 Transformação Transformações dos Atendimentos. 157

B.29 Execução da Transformação dos Fatos. 159

B.30 Componentes das Carga dos Atendimentos. 160

B.31 Transformação Carga dos Atendimentos. 161

B.32 Execução da Carga dos Atendimentos. 161

C.1 Atendimentos e Óbitos por Dia da Semana. 163

C.2 Faixas Etárias dos Pacientes. 165

C.3 Faixas Etárias dos Pacientes por Hospital. 165

C.4 Acidentes de Trabalho por Hospital. 166

C.5 Acidentes de Trabalho por Ocorrências. 167



xxvi LISTA DE FIGURAS

C.6 Pacientes Não Identificados por Hospital. 168
C.7 Pacientes Não Identificados por Ocorrências. 168
C.8 Procedência dos Pacientes. 169
C.9 Transferências Entre as Emergências dos Hospitais. 171
C.10 Transferências das Emergências para Hospitais Conveniados. 171
C.11 Transferências por Tipo de Ocorrência por Hospital. 172
C.12 Evasão e Destino Ignorado por Hospital. 173
C.13 Destino Pacientes para Hospitais Conveniados. 174
C.14 Atendimentos e Internações por Ocorrências. 175



Lista de Tabelas

2.1 Categorias dos Sistemas de Processamento de Informação 8
2.2 Comparação entre fatos, dimensões e medidas. Adaptado de [Mac00] 19

4.1 Requisitos necessários para a implementação do DW. 55
4.2 Faixas Etárias 60
4.3 Faixas de Horários 61

5.1 Critérios Utilizados para Seleção da Ferramenta. 66
5.2 Comparação entre as Ferramentas Analisadas e Critérios Utilizados. 69
5.3 Quantidade de Pacientes Atendidos de 2005 a Junho de 2008. 80
5.4 Quantidade de Atendimentos Anual por Hospital 81

A.1 Dimensão Paciente 121
A.2 Dimensão Tipo_Ocorrencia 122
A.3 Dimensão Procedencia 122
A.4 Dimensão Destino 122
A.5 Dimensão Medico_Liberador 123
A.6 Dimensão Hospital 123
A.7 Dimensão Data_Registro 124
A.8 Dimensão Emergencia_Origem 124
A.9 Dimensão Forma_Transporte 125
A.10 Fato Atendimento 126

xxvii



CAPÍTULO 1
Introdução

1.1 Motivação

O ramo de informática em saúde pública envolve muitos desafios, tais como o agrupamento de
um conjunto muito heterogêneo de dados, distribuídos espacial e temporalmente, e cuja análise
usualmente norteia as políticas de saúde pública nos governos que os empregam.

No Brasil, apesar de haver grandes bancos de dados disponíveis sobre o assunto, dos quais
o SINTESE (Sistema Integrado de Tratamento de Informações Estratégicas) consititui o maior
exemplo, por vezes estes recursos carecem tanto de boas ferramentas de apoio à decisão, co-
nhecidas como ferramentas de Business Intelligence, como também de boas escolhas de coleta
e modelagem dos dados que possam realmente proporcionar subsídios para a redução de custos
na saúde.

Em particular, no estado de Pernambuco, os atendimentos nas emergências dos principais
hospitais públicos são atualmente registrados no módulo do Sistema de Atendimento de Pa-
cientes (SAPE), desenvolvido e de propriedade da Secretaria de Saúde do Estado de Pernam-
buco (SES-PE), com utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O SAPE
tem como principal finalidade o registro de entrada de pacientes nas emergências dos hospitais
públicos, cadastrando os dados do paciente, a ocorrência do fato gerador da emergência e a
posterior baixa neste atendimento associada a um motivo informado pelos médicos.

Implantado nos maiores hospitais públicos de Pernambuco, o SAPE vem servindo ao seu
propósito de ser uma ferramenta basicamente operacional, não havendo ainda uma solução de
apoio aos gestores da organização que propicie respaldo para as decisões em saúde pública
baseadas em uma análise extensiva dos dados consolidados, permitindo uma visão administra-
tiva de um conjunto de hospitais públicos.

Neste cenário, a implantação de um Data Warehouse (DW) surge como uma solução à
necessidade crescente de informações integradas pela gerência estratégica, como parte do pro-
cesso decisório do mais alto nível. A partir de uma análise histórica de dados, sistemas de Data

Warehouse possibilitam também a descoberta de tendências que se traduzem em melhoria da
aplicabilidade dos recursos com a definição de processos operacionais mais precisos.

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

Em complemento à implementação de um Data Warehouse, no desenvolvimento da tecno-
logia da informação, soluções de Business Intelligence (BI) visam oferecer os meios necessá-
rios para a transformação de dados em informação e para sua divulgação através de ferramentas
analíticas, a fim de suportar o processo decisório [Bro00]. As ferramentas de processamento
analítico para apoio à decisão permitem a criação de análises, ou seja, relatórios e cubos de
dados, obedecendo diferentes perspectivas sobre os dados disponíveis [KR02].

Importante salientar que as ferramentas disponibilizadas na solução de BI não fornecem
a "inteligência"que compõe seu nome (Intelligence) pois somente apresentam suas funciona-
lidades para a exploração dos dados armazenados no Data Warehouse. Cabe à organização,
personalizada pelos seus gestores, utilizar seu conhecimento do negócio aplicado à tecnologia
disponibilizada apresentando resultados, das mais diversas formas, que auxiliem a tomada de
decisão.

1.2 Objetivos

Este trabalho insere-se nas áreas de informática pública e de saúde pública, utilizando-se de
tecnologias de Business Intelligence e Data Warehouse para otimizar seus objetivos. Neste
contexto, surge a oportunidade de apresentar técnicas inovadoras no tratamento dos dados,
fornecer critérios para a identificação de uma melhor solução, elaborar um modelo de dados
associado à situação atual e disponibilizar um ambiente para auxiliar a tomada de decisão
gerencial dos gestores envolvidos com os atendimentos médicos aos pacientes nas emergências
dos principais hospitais públicos do Estado de Pernambuco.

Para a viabilização do objetivo de suporte à tomada de decisão optou-se pela elaboração
de um Data Warehouse bem como uma solução de Business Intelligence como ferramenta
de apoio, baseada na análise de cruzamento das informações fornecidas no atendimento do
paciente.

Considerando-se uma forte tendência utilizada pelo Governo Federal, a ferramenta a ser
disponibilizada é gratuita e de código aberto, facilitando a sua aceitação como solução técnica.

1.3 Contribuições

Apresentando-se como uma solução inovadora no trabalho em hospitais públicos no Brasil,
como contribuição inicial temos a própria identificação da riqueza de informações das fontes
de dados disponíveis em locais geograficamente distribuídos e não integrados. Neste contexto,
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surge também a oportunidade de contribuição na elaboração e automação das transformações e
limpeza dos dados, bem como a execução de tarefa de conformidade dos domínios nos diversos
hospitais públicos envolvidos, permitindo pela primeira vez à Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco (SES-PE) uma visão unificada e global das informações.

Vale ressaltar que um diferencial fundamental desta solução reside na escolha do tratamento
de dados das emergências dos maiores hospitais públicos do Estado. Estes dados podem ser
considerados primordiais na tomada de decisão gerencial e estratégica em termos de políticas
de saúde pública, visto que podem tornar a gestão mais eficiente, impactando diretamente na
redução dos diversos custos associados ao atendimento.

A partir de alguns critérios será selecionada, utilizada, demonstrada a eficiência e disponi-
bilizada a solução de Business Intelligence mais viável dentro da realidade técnica e financeira
da SES-PE.

Em seguida, será definido um novo modelo de dados baseados na unificação das fontes de
dados que servirá de base para futuras evoluções de outras soluções complementares, apresen-
tadas com viabilidade bem factíveis de aplicabilidade.

A realização de análises das informações, apresentadas detalhadamente e com avaliações
críticas, com o auxílios de gestores de saúde pública, permitirá simulações onde a situação
atual e histórica dos atendimentos nos hospitais públicos serão identificadas, e se for o caso,
corroboradas as políticas de saúde do Estado. Por outro lado, estas informações poderão tam-
bém servir como sugestões para o redirecionamento de investimentos e decisões estratégicas a
partir de uma visão unificada dos hospitais públicos.

O repasse de toda a solução, com o comprometimento da Gerência de Informática da SES-
PE, parte diretamente envolvida, contribuirão, de forma clara e objetiva, para embasar, demons-
trar e reforçar as constantes justificativas da necessidade de investimento em implementação de
soluções de vanguarda em informática pública e na gestão pública na área de saúde.

1.4 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação está estruturada em capítulos da seguinte forma:

• Capítulo 1 - Introdução: Neste capítulo apresenta-se a motivação que gerou este trabalho,
seus objetivos e as contribuições desejadas;

• Capítulo 2 - Business Intelligence: Este capítulo expõe os principais conceitos relaciona-
dos a Bussiness Intelligence (BI), iniciando com o desenvolvimento dos sistemas de in-
formação nas organizações. Seguem-se os fatores críticos de sucesso na elaboração de
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uma solução e os componentes de BI, destacando-se as ferramentas analíticas de apoio à
decisão. Destacam-se também as Fases de Desenvolvimento de um Data Warehouse que
servem de referência durante os capítulos seguintes;

• Capítulo 3 - Trabalhos Relacionados: Os trabalhos relacionados ao tema da informática
na saúde pública são detalhados neste capítulo. Apresenta-se as metodologias e ferra-
mentas utilizadas finalizando com uma análise comparativa entre os trabalhos;

• Capítulo 4 - A Proposta de um BI para a Saúde Pública: No início do capítulo mostra-se
a forma de custeio da saúde envolvendo os vários níveis governamentais, a Secretaria
de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE), conceitos sobre a gestão hospitalar e a
estruturação da área de Tecnologia da Informação. Na sequência apresentam-se o sis-
tema transacional que fundamenta o problema identificado, os requisitos necessários da
solução que servem para a elaboração do modelo dimensional;

• Capítulo 5 - Implementação da Solução de BI: Apresenta-se uma análise comparativa
entre as soluções em software livre e a solução escolhida, envolvendo as várias fases do
processo e analisando o desempenho de cada uma das ferramentas da solução. Com base
no modelo dimensional elaborado no Capítulo 4, é desenvolvido e avaliado o modelo em
uma situação real. Há um detalhamento dos processos de elaboração e implementação
da solução nas ferramentas selecionadas;

• Capítulo 6 - Resultados Obtidos. Os resultados das análises visam justificar o projeto,
demonstrando como realmente auxilia no apoio à decisão estratégica de gestão pública
da saúde;

• Capítulo 7 - Contribuições, Considerações Finais e Trabalhos Futuros: São apresentadas
as conclusões sobre a proposta inicial, as viabilidades e propostas para fomentar trabalhos
futuros;

• Apêndice A: Neste apêndice há um detalhamento do Modelo Entidade e Relacionamento
do sistema transacional e um dicionário de dados da solução proposta;

• Apêndice B: Apresentam-se detalhadamente as outras transformações elaboradas no Capí-
tulo 5;

• Apêndice C: Relacionam-se outras análises realizadas e disponibilizadas para os gestores
que auxiliam à tomada de decisão estratégica na gestão da saúde pública.



CAPÍTULO 2
Business Intelligence

2.1 Introdução

Para analisarmos a solução proposta de desenvolvimento de uma solução de Business Intelli-

gence (BI), neste capítulo é apresentada uma introdução dos principais conceitos relacionados
a BI, iniciando com o desenvolvimento dos sistemas de informação nas organizações. Em
seguida os principais componentes de soluções de BI são apresentados, destacando-se as ferra-
mentas analíticas de apoio à decisão.

2.2 Sistemas de Informação

Segundo Laudon e Laudon [Lau01], um sistema de informação pode ser definido tecnicamente
como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, ar-
mazena e distribui informação para dar suporte à tomada de decisão e ao controle da organi-
zação. Além de apoiar, coordenar e controlar a tomada de decisão, os sistemas de informação
também podem ajudar os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos
complexos e criar novos produtos.

Toda empresa possui um Sistema de Informação (SI) que pode possuir níveis diferentes
de informatização. As atividades da organização são acompanhadas por estes sistemas, sendo
possível controlar os vários processos internos de custo, manufatura, contabilidade ou logística
assim como interagir com os clientes, fornecedores e sociedade em geral. O fornecimento
de informações corretas, precisas e no tempo correto, impulsionado pelo seu SI, determina
fortemente o sucesso de uma organização.

Segundo Davenport [DP99] o processamento básico realizado por um sistema de infor-
mação é baseado em três etapas: coleta de dados, processamento e disponibilização da infor-
mação. A informação resultado do processamento é utilizada para a geração do conhecimento.

O dado coletado servirá como matéria-prima para o sistema de informação e o produto
final a informação. A produção do conhecimento surge de um processo de transmutação da

5
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informação, o conhecimento por si próprio é explicitado, transformado em informação, para
que possa ser processado e produzir novo conhecimento. Esta inovação propicia a formação de
um ciclo virtuoso de formação de conhecimento [Une05].

2.2.1 Tipos de Sistemas de Informação

Quatro principais tipos de sistemas de informação servem em níveis da organização diferentes:
sistemas de nível operacional, sistemas de nível de conhecimento, sistemas de nível gerencial
e sistemas de nível estratégico [Lau01].

Na Figura 2.1 são mostrados os tipos de Sistemas de Informação.

Figura 2.1 Tipos de sistemas de informação. Retirada de [Lau01].

Sistemas de nível operacional dão suporte aos gerentes operacionais no acompanhamento
das atividades e transações elementares da organização, tais como vendas, receitas, folha de
pagamento e logística. O principal propósito de sistemas desse nível é responder perguntas
rotineiras e localiza o fluxo das transações através da organização. Também são chamados de
OLTP (On-Line Transactions Processing) que caracterizam-se por serem sistemas operacionais
de registro que capturam as transações diárias da empresa sendo responsáveis pela persistência
dos dados que os aplicativos da empresa manipulam.

Sistemas de nível de conhecimento dão suporte aos trabalhadores do conhecimento e de
dados em uma organização. O seu propósito é ajudar a empresa a integrar novos conhecimento
no negócio e controlar o processo de encaminhamento de documentos. São as aplicações que
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mais crescem nas empresas atualmente.
Sistemas de nível gerencial são projetados para servir de monitoramento, ao controle, à

tomada de decisão e às atividades administrativas dos gerentes médios. Fornecem relatórios
periódicos em lugar de informações instantâneas sobre as operações. Alguns sistemas de nível
gerencial dão suporte a tomada de decisão não-rotineiras [Kee00]. Tendem a concentrar-se em
decisões menos estruturadas para as quais as exigências de informação nem sempre são claras.

Sistemas de nível estratégico ajudam a administração sênior a atacar e enfocar assuntos
estratégicos e tendências de longo prazo, tanto na empresa como no ambiente externo. Sua
principal preocupação é adequar as mudanças no ambiente externo com a capacidade organi-
zacional existente.

Sistemas de informação estratégicos mudam as metas, as operações, os produtos, os serviços
ou os relacionamentos ambientais das organizações para ajudá-las a obter um diferencial es-
tratégico que garanta melhoria tanto na prestação dos serviços quanto na garantia da subsistên-
cia da organização. Estes sistemas alteram profundamente o modo de condução do negócio da
empresa, podendo ser utilizado como arma competitiva desde que entenda-se onde as oportu-
nidades estratégicas para o negócio têm maiores chances de serem encontradas.

Segundo Laudon e Laudon [Lau01] as categorias específicas dos sistemas servem a cada
nível organizacional e contribuem com o seu valor para a empresa.

A Tabela 2.1 resume as características dos seis tipos de sistemas de informação. Deve-se
observar que cada um dos diferentes tipos de sistemas pode ter componentes que são utilizados
por níveis organizacionais e outros grupos além daqueles que são seus principais clientes.

Cada um dos principais tipos de sistemas de informação é valioso para ajudar as empresas a
resolverem um importante problema. Nas últimas décadas, alguns desses sistemas se tornaram
especialmente vitais para o sucesso e a sobrevivência a longo prazo das organizações.

Com a evolução da tecnologia utilizada pelos sistemas de informação, tornou-se possível
oferecer mais velocidade para o processamento das informações e apoio ao processo decisório
[Inm02]. O surgimento da técnica de data warehousing e das soluções de BI permitiu a criação
de sistemas de informação que possibilitam à organização um maior controle dos processos
internos e a definição e o acompanhamento de estratégias de gestão dos seus negócios.
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Sistema Entradas Processamento Saída Usuários
Suporte Exe-
cutivo

Dados agregados;
externos, internos

Gráficos, simu-
lações; interações

Projeções;
tabelas

Executivos

Suporte e
Apoio à
Decisão

Baixos volumes
dados ou grande
volume para
análise

Interações, simu-
lações; análise

Relatórios espe-
ciais, análises da
decisão, tabelas

Gerentes,
equipe da
gerência

Informação
Gerencial

Sumários de da-
dos, grande volu-
me de dados

Relatórios de
rotina, análises
de baixo nível

Sumário e re-
latórios de
exceção

Gerentes mé-
dios

Trabalho do
Conheci-
mento

Base de conheci-
mento

Modelagens e
simulações

Modelos, gráfi-
cos

Equipe admi-
nistração de
conhecimento

Automação
Escritório

Documentos,
cronogramas

Gerência do-
cumentos e
cronogramas

Documentos,
cronogramas e
cartas

Equipe admi-
nistração de
conhecimento

Transacional Transações, even-
tos

Ordenação, agre-
gação e atualiza-
ção

Relatórios deta-
lhados, listagens
e sumários

Pessoal opera-
cional e super-
visores

Tabela 2.1 Categorias dos Sistemas de Processamento de Informação

2.3 Soluções de Business Intelligence

A transformação da sociedade industrial no século XX para a sociedade do conhecimento neste
novo século, ressalta o valor da informação, na sua difusão e interpretação. A sociedade do
conhecimento preconiza o desenvolvimento de meios para identificação, produção, processa-
mento, transformação, disseminação e uso de informação para criar e aplicar conhecimento no
desenvolvimento da sociedade [Une05].

Nesta nova sociedade as organizações vencedoras serão aquelas que conseguirem acúmulo
de saber, contando com o empenho coletivo, a capacidade das pessoas envolvidas de se rela-
cionarem umas com as outras, dentro de uma linguagem comum, de esforço conjunto [How00].
Se antes o conhecimento mostrava-se armazenado em benefício do seu proprietário, atualmente
torna-se compartilhado, pois desta forma cresce, enquanto o conhecimento não utilizado torna-
se obsoleto e perde o seu valor.

No contexto do desenvolvimento da tecnologia de informação, soluções de Business Intelli-

gence (BI) visam oferecer os meios necessários para a transformação de dados em informação
e para a sua divulgação através de ferramentas analíticas, a fim de suportar o processo decisório
[Dev01]. Tais soluções são compostas tipicamente de ferramentas ETL (Extraction, Transfor-
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mation and Loading ou Extração, Transformação e Carga), de um ou vários banco de dados e
de ferramentas de processamento analítico e de mineração de dados [KR02]. As ferramentas
de processamento analítico para apoio à decisão permitem a criação de análises, através de
relatórios e cubos de dados, obedecendo a diferentes perspectivas sobre os dados disponíveis
[KR02]. As funcionalidades exploratórias oferecidas por essas aplicações analíticas limitam-se
normalmente a um conjunto de funcionalidades genéricas de navegação e filtragem de dados
sobre o banco de dados.

As soluções de BI de fato não fornecem a "inteligência"referida no termo que cunha essas
aplicações aos tomadores de decisão, pois se limitam a oferecer funcionalidades genéricas para
exploração das montanhas de dados reunidas nos repositórios das organizações [Lie07].

2.3.1 Definição

O termo Business Intelligence (BI), pode ser traduzido como Inteligência de negócios, refere-
se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de infor-
mações que oferecem suporte a gestão de negócio [Wik08]. Para [Cor02], Business Intelligence

é um conjunto de conceitos e metodologias que visa o apoio à tomada de decisões nos negócios
a partir da transformação do dado em informação e da informação em conhecimento.

Segundo Barbieri [Bar01] Business Intelligence é um conjunto de ferramentas de processo
contínuo e sistemático que produz conhecimento e perspicácias para uma companhia. Efetiva-
mente, o BI aumenta a qualidade do planejamento estratégico e operacional e reduz o tempo
para a tomada de decisões.

Segundo Cerqueira [Cer02] Business Intelligence é um conjunto de conceitos e metodolo-
gias que, fazendo uso de acontecimentos (fatos) e sistemas baseados nos mesmos, apóia a
tomada de decisões em negócios. É o termo utilizado para denominar um conjunto de fer-
ramentas de Tecnologia de Informações que proporciona suporte a decisão estratégica, tática
e operacional. Este suporte se dá através da criação de uma série de indicadores de perfor-
mance que podem estar relacionados diretamente à base de dados da corporação. O conceito se
presta justamente ao objetivo de auxiliar as pessoas por meio do tratamento das bases de dados
existentes, de maneira a aprimorar o processo de tomada de decisão.

Soluções de BI implantadas com sucesso provêem uma visão integrada do negócio, esten-
dem as capacidades analíticas dos usuários e impulsionam a formação de expertise nas orga-
nizações. O foco de soluções de BI é facilitar o entendimento do negócio das organizações,
fornecendo a todos os níveis das organizações informações relevantes sobre suas operações
internas e o ambiente externo, incluindo clientes e competidores, parceiros e fornecedores
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[Mos03]. O ambiente externo inclui ainda variáveis independentes que possam impactar no
negócio, como tecnologia, leis e economia mundial, entre outros [Inm02].

2.3.2 Breve Histórico

Considerando-se a tecnologia em constante processo de crescimento, o BI está relacionado
com a evolução do papel dos sistemas de informação nas organizações. Nos anos 70 e até
meados dos anos 80, soluções de processamento e impressão de relatórios em lote, chamados
de batch, surgiram como soluções de apoio à decisão. Trabalhava-se com extensos relatórios
para extrair elementos básicos de informação. Com a proliferação dos terminais de acesso aos
mainframes, o acesso aos relatórios digitais foi disseminado, mas o acesso à informação era
dificultado devido à complexidade dos sistemas da época.

Uma segunda fase dos sistemas de apoio à decisão é marcada pelo surgimento do Data

warehouse (DW), repositórios de dados integrados e preparados para o apoio à decisão, que
em conjunto com a evolução das ferramentas analíticas ofereceu performance e poder analítico
para o nível tático e executivo nas organizações [Inm02] e [KR02].

A terceira fase corresponde ao surgimento do BI. Segundo Almeida [Alm06], o foco do
DW estava muito orientado à tecnologia de consolidação dos dados. As vantagens de projetos
de BI em relação aos de DW são:

• soluções de BI não são orientadas unicamente à aplicação de tecnologia de informação de
última geração, mas também ao fornecimento de soluções que integram pacotes verticais
de aplicativos e metodologias para diversos segmentos de negócio;

• o foco das soluções de BI está no acesso e na distribuição de informação para o apoio à
decisão; e

• soluções de BI suportam o acesso a todos os dados da organização, estruturados e não
estruturados, e não somente aos armazenados no DW.

Sendo considerada uma metodologia, estruturalmente a solução de BI encontra-se dividido
em componentes, que são introduzidos a seguir.

2.3.3 Componentes de uma arquitetura de BI

Segundo Cortez [Cor02], Kimball [KR02] e WGSystem [Sys07], a arquitetura típica de soluções
de BI possui três componentes, apresentado na Figura 2.2, a saber:
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• ETL (Extração, Transformação e Carga): conjunto de aplicativos e ferramentas que
fazem a coleta de dados nos repositórios da organização, procedem com a limpeza e
transformação para enfim carregar o DW [KR02] e [Inm02];

• Data Warehouse: repositório de dados integrado e não-volátil onde são armazenados os
dados transformados pelo módulo ETL. Esse repositório deverá suportar as demandas
analíticas das ferramentas de apoio à decisão e os aplicativos de extração de conheci-
mento [KR02] e [Inm02];

• Área de apresentação: diz respeito ao conjunto de instrumentos que serão utilizados pe-
los usuários na organização para navegar no DW. Esses instrumentos correspondem a
relatórios previamente configurados, aplicativos para confecção de relatórios, ferramen-
tas OLAP (On-line Analytical Processing), ferramentas de Data Mining (mineração de
dados), entre outras [Tho02] e [Gon05].

Figura 2.2 Arquitetura típica de um solução de Business Intelligence. Retirada de [Sys07].

2.3.4 Fatores-Chave de Sucesso para a implantação do BI

Devido ao recente desenvolvimento como solução tecnológica as ferramentas de BI possuem
riscos de implantação associados que levam a uma apropriada discussão dos Fatores-Chave de
Sucesso (FCS).

Segundo Furlan [Fur97] os FCS são aquelas poucas coisas que devem ocorrer de modo
correto, ainda que em detrimento de outras que não estejam indo a contento, para alcançar os
objetivos e garantir o sucesso. A lista dos FCS pode sofrer variações dependendo da ferramenta
a ser abordada, mas, de maneira geral, é possível citar que é necessário que:

• se conheça a fundo o novo assunto sobre o qual se pretende trabalhar;
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• possua planejamento e coordenação em todas as fases de duração do projeto;

• possua um canal de comunicação aberto entre todos os envolvidos no projeto;

• possua investimento em treinamento. Não se pode assumir que a equipe de desenvolvi-
mento já saiba tudo sobre o novo projeto;

• haja o conhecimento da viabilidade técnica, de cronograma e financeira do projeto.

Um outro FCS fundamental é estipular um conjunto de medidas de desempenho que permi-
tam avaliar os progressos obtidos na implantação, identificar os problemas e executar as ações
corretivas necessárias. Por exemplo, quando o assunto é medida, um problema é definir o que
medir, como utilizar os resultados e quais níveis de desempenho estipular, lembrando sempre
que cada organização deve direcionar esta análise às suas necessidades e objetivos.

Segundo Poe, Klauer, Brobst [PKB98] consideram válidos outros FCS na construção de um
Data Warehouse que aplicam-se quando tratamos de BI, a saber:

• projetar o BI com o foco no negócio, não na tecnologia. Não construir um BI apenas
como uma tarefa técnica ou, simplesmente, para coletar todos os dados da empresa para
dentro de um grande banco de dados. Deve haver um objetivo claro e definido que
justifique sua construção, prevendo inclusive retorno do investimento, ROI (Return On

Investment). Nos BI de sucesso, não existem decisões técnicas, somente decisões de
negócio;

• executar a implantação em ciclos rápidos. Nos métodos tradicionais, o projeto é dividido
em fases, em que a fase seguinte só pode ser iniciada após a conclusão da anterior. Já no
BI, nem sempre é possível concluir totalmente uma fase antes de se partir para a próxima,
por exemplo, a definição das telas, relatórios e consultas, pois tais especificações são
interativas e não são conhecidas previamente. A solução é viabilizar um rápido retorno
às fases usando uma metodologia de desenvolvimento iterativa, em que cada uma será
repassada várias vezes numa série de refinamento;

• incluir a participação dos usuários finais na equipe de implantação. A participação dos
usuários é necessária para projetar decisões que permitirão ao BI atingir os objetivos do
negócio. O sucesso do BI está intimamente ligado aos usuários. Se estes não aceitarem
o sistema ou não o utilizarem, o BI certamente fracassará.

Completando a lista, Meyer [MC98] expõem outros FCS garantindo que, se obedecidas as
regras a seguir, a maioria das armadilhas que impossibilita um sistema de ser um sucesso estará
sendo evitada:
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1. Definir um responsável pela implantação do sistema. Este será o coordenador e promotor
do projeto;

2. Desenvolver um protótipo rapidamente para que os usuários sintam o valor da ferramenta;

3. Começar a implantação passo a passo, permitindo mudanças no projeto inicial, prote-
gendo assim seu investimento;

4. Identificar a estrutura e o escopo do seu projeto, bem como defina as expectativas dos
usuários finais;

5. Criar uma estrutura flexível, incluindo software, hardware, sistemas operacionais;

6. Avaliar criticamente cada parte do hardware, software e todas as ferramentas envolvidas
de forma a garantir o retorno sobre o investimento (ROI);

7. Acompanhar o projeto, envolver os usuários, medir e realizar as mudanças necessárias
para o sucesso do sistema.

A seguir são detalhados cada um dos componentes da arquitetura de BI.

2.3.5 ETL - Extração, Transformação e Carga

Extração, transformação e carga (ETL) são os primeiros passos da criação e manutenção de
um data warehouse. Ferramentas de ELT são oferecidas para o gerenciamento das três fases:
extração seletiva de dados de um banco de dados, transformação em formatos para permitir as
consultas e carga nas tabelas do data warehouse ou outro banco de dados. O alto volume de
dados processados via ETL exige performance, horários críticos e desafios para os adminis-
tradores de bancos de dados.

A extração é a primeira etapa do processo de obtenção de dados no ambiente de data ware-

house. O processo de extração envolve a leitura e compreensão de dados de origem e cópia dos
dados necessários ao data warehouse na staging area para que sejam manipulados posterior-
mente [KR02]. A staging area abrange tudo entre os sistemas operacionais de origem e a área
de apresentação de dados.

Depois que os dados são extraídos para a staging area ocorrem transformações em poten-
cial, como filtragem de dados (correções de erro de digitação, solução de conflitos de domínio,
tratamento de elementos ausentes ou a divisão em formatos padrão), combinação de dados das
várias origens, cancelamento de dados duplicados e atribuição de chaves de data warehouse.
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Essas transformações são todas precursoras para carregar os dados na área de apresentação do
data warehouse [KR02].

A data staging area é dominada pelas atividades simples de classificação e processamento
sequencial. Em muitos casos esta área, não se baseia na tecnologia relacional, mas, em vez
disso, pode ser formada por um sistema de arquivos simples. Em organizações com fonte
de dados baseada em dados previamente normalizados em um banco de dados relacional, os
dados chegam nesta etapa em um formato mais facilmente padronizado e habilitado para o
passo seguinte, a carga.

O processo de carga no ambiente do data warehouse normalmente consiste de um proces-
samento de apresentação de tabelas dimensionais garantidas por controle de qualidade para os
vários recursos de carga. Após o banco de dados multidimensional carregado e validado por
um controle de qualidade, os usuários passam a dispor do ambiente de consulta.

Uma vez realizada este último passo do ETL, a carga, os dados ficam organizados, ar-
mazenados e torna-se disponível para serem consultados diretamente pelos usuários, criadores
de relatórios e outras aplicações de análise. O data warehouse está disponível porém a carga é
efetivada em um novo modelo de dados, na maioria das vezes diferente do modelo transacional.
Os conceitos de data warehouse ajudam a definir melhor esta nova estrutura.

2.3.6 Data Warehouse

Após o processo de extração dos dados no sistema de origem, realizada a transformação, in-
clusive com a possibilidade de realização de uma limpeza dos dados e a carga, tem-se um novo
repositório de dados: o Data Warehouse.

2.3.6.1 Definição

Segundo Inmon [Inm02], Data Warehouse (DW) é uma coleção de dados, organizados por
assunto, integrados, não voláteis e variável em relação ao tempo, cujo propósito é fornecer
suporte à tomada de decisão. Trata-se de um banco de dados especialmente modelado para a
produção de informações através de cruzamentos ilimitados de variáveis e valores.

Organizado por assunto pois são organizados em temas ou áreas específicas, envolvendo
diversos sistemas de suporte à operação, provendo informações para os tomadores de decisões.
Integrado pois dados residentes em diferentes ambientes, podem resultar em inconsistências
na forma, conteúdo e conceito. Não volátil porque no repositório os dados são carregados em
volume e não são alterados até a carga seguinte, mantendo assim a integridade das informações.
Variável no tempo devido ao repositório criar registros históricos, conservando a informação,
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para que esta possa ser analisada por períodos e só se adicionam informações na fase de carga
do DW.

Para fornecer resposta as consultas realizadas, o acesso aos dados deve ser efetuado sobre
uma base de dados consolidada, assim chamada por ser possível possuir informações de várias
origens, ou fontes de dados, unificadas em um único local. Os dados são consolidados pelas
ferramentas de ETL. Um vez consolidado, o repositório deve ser modelado para permitir que
consultas, a análise dos dados, das mais diversas sejam processadas com alto desempenho pelas
ferramentas analíticas.

2.3.6.2 Data Mart

Data Marts, muito utilizados em projetos pilotos, segundo Singh [Sin01], são subconjuntos do
Data Warehouse da empresa inteira. Tipicamente desempenham o papel de um Data Warehouse
departamental, regional ou funcional.

Uma empresa pode construir uma série de Data Marts ao longo do tempo e, eventualmente,
vinculá-los por meio de um Data Warehouse lógico da empresa inteira. Os Data Marts são
menores e de implantação mais rápida que um Data Warehouse.

Deve-se, no entanto, tomar cuidado com a proliferação dos Data Marts sem que se tenha
por base um sistema que os consolide, entenda-se aqui um Data Warehouse corporativo. Do
contrário, esses sistemas rapidamente estarão sem integração, gerando problemas de consoli-
dação e inconsistência das informações. Não há problemas em se começar pequeno, mas não
se pode perder a visão do sistema maior, o Data Warehouse corporativo [CAAT01].

Fazendo uma analogia com a realidade da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
(SES-PE), o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) disponibilizado
nos hospitais não serve somente de repositório de dados para o Sistema de Atendimento aos
Pacientes da Emergência (SAPE). Outros sistemas estão integrados a mesma base de dados,
como o Ambulatório, Internação, Faturamento e Farmácia, para citar apenas alguns.

Os dados armazenados em um repositório passam a ser a fonte para diversos formas de
solução de apoio à decisão. A maneira como analisar estes dados tem relação direta com os
objetivos desejados de uma organização.

2.3.6.3 A Análise dos Dados em uma Organização

Um data warehouse é desenvolvido para prover um fácil acesso a origem dos dados de uma or-
ganização e também prover dados de qualidade para que possa melhorar a tomada de decisões
gerenciais. O data warehouse é desenvolvido para um determinado fim, não devendo ser sim-
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plesmente considerada a sua elaboração como o objetivo final. O objetivo do desenvolvimento
é fundamentalmente a realização de análise e/ou produzir decisões através de uso dos dados.

Várias técnicas de análise de dados são utilizadas sobre a base de dados, atuando em níveis
diferentes da organização, disponibilizando diferentes perspectivas dentro desta organização.
Desta forma o conteúdo da base de dados deve ser analisado sob determinada perspectiva para
proporcionar o conteúdo certo para cada nível da organização.

As técnicas de análise de dados podem influenciar o tipo de modelo de dados a ser sele-
cionado e no conteúdo da base de dados. Estas técnicas seguem uma certa evolução no desen-
volvimento de soluções corporativas e o entendimento dos dados e sua utilização facilitam a
escolha do modelo a ser aplicado.

Se a necessidade da organização é uma necessidade mais operacional, ou seja, uma ne-
cessidade de consultar os dados e relatórios do resultado desta consulta com rapidez e com
facilidade, necessita de um modelo que organize os dados de tal forma que possam ser agru-
pados, indexados e classificados. Para tal necessidade, utilizamos o modelo de entidade e
relacionamento que tem demonstrado, na prática, grande eficiência e bons resultados.

Sendo a necessidade da empresa mais gerencial, ou seja, analisar as tendências e o desem-
penho da organização, o modelo mais recomendado passa a ser a análise multidimensional de
dados, a qual requer que o modelo de dados suporte uma estrutura que permita mais rapidez em
algumas combinações de dimensões e de fácil acesso à base de dados para produzir resultados
que tenham significados para a tomada de decisões.

A análise multidimensional adequa-se a este tipo de modelo, pois para a tomada de decisões,
os analistas das organizações devem ter várias visões e perspectivas dos dados.

Se a necessidade empresarial é a descobertas de novas oportunidades de negócio, o modelo
mais recomendado é o data mining. Um modelo de data mining requer uma base de dados
atemporal, pois o mesmo fará uma pesquisa pelo histórico dos dados da organização e tentará
descobrir padrões de comportamento, com base no quais, proporá uma nova oportunidade de
negócio.

No caso específico da Secretaria de Saúde, uma vez identificada a necessidade de apoio
a gestão na tomada de decisão, partindo-se de informações existentes nas emergências dos
hospitais públicos, a alternativa passa a ser a elaboração de um data warehouse. Para este fim,
um novo modelo de dados necessita ser apresentado para dar suporte as ferramentas de BI: o
modelo multidimensional.
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2.3.6.4 Modelagem de dados em um Data Warehouse

A primeira fase no projeto de um repositório é a definição do modelo de dados. Nesta fase, são
analisados os dados necessários e que podem ser obtidos junto aos sistemas transacionais. É
então criado um modelo de dados corporativo, que difere do modelo corporativo operacional à
medida que são retirados os dados que são utilizados apenas no ambiente operacional e incor-
porados elementos de tempo nas chaves, além de haver o agrupamento dos dados conforme sua
utilização [KR02], [Sel01] .

Quando tratamos de sistemas de informação, o dado é atualizado e normalmente não se
mantém um registro histórico das mudanças. Diferentemente, em um DW o dado normalmente
não é atualizado. Para uma atualização das informações uma nova carga necessita ser realizada.

Deve-se considerar também a legibilidade do modelo de dados, ou seja, a facilidade com
que os usuários conseguem compreender como os dados estão sendo persistidos. Ferramentas
gráficas que expõem um modelo entidade-relacionamento ao usuário para possibilitar pesquisas
customizadas muitas vezes promovem uma enorme confusão com um emaranhado de tabelas e
relacionamentos.

Com o objetivo de simplificar a visualização, os desenvolvedores de bancos de dados ado-
taram alguns conceitos para simplificar a apresentação de informações analíticas, apresentando
um modelo mais adequado à realidade de um DW, o modelo dimensional.

Segundo Kimball [KR02], modelagem dimensional é um novo nome para uma técnica
antiga que permitia tornar os bancos de dados fáceis e compreensíveis. Caso após caso, a partir
da década de 1970, as empresas de TI, as consultorias, os usuários finais e os fornecedores
migraram para uma estrutura dimensional mais simples para atender a necessidade humana
fundamental de simplicidade. A capacidade de visualizar algo abstrato como um conjunto de
dados de forma concreta e tangível é o segredo da capacidade de compreensão.

Esse modelo dimensional lembra a idéia do cubo contendo três ou mais dimensões, cada
uma representando um atributo diferente como apresentado na Figura 2.3.

Um modelo dimensional é constituído de uma ou várias tabelas de fato, que conterão as me-
didas do negócio a serem analisadas, e, em torno, várias tabelas descritivas, chamadas tabelas
de dimensão.

Um pouco mais detalhadamente, fatos são tabelas que armazenam medidas numéricas tota-
lizáveis relacionadas a um determinado assunto ou processo de negócio. Cada registro em uma
tabela de fato está relacionado a um conjunto de dimensões que determinam a granularidade
dos fatos armazenados e definem qual o escopo dessas medidas. Quanto menor a granularidade
de um fato, maior será o nível de detalhe armazenado.
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Figura 2.3 Modelo de Dados Multidimensional.

As tabelas de dimensões armazenam descrições textuais de um processo de negócio, po-
dendo cada uma ser formada por um conjunto de atributos, denominados hierarquias, que
servem como base para determinar regras de agrupamento, quebras e filtros em consultas a
uma tabela de fato.

No exemplo ilustrado na Figura 2.3, dimensões descritivas de pacientes, procedência do
paciente, hospital de atendimento e a data de registro. Essas dimensões estão associadas a
uma tabela de fatos. A tabela de fato, fato-atendimento, representa quantidade de atendimen-
tos, óbitos, transferências e altas médicas atendidos em determinado hospital em determinado
período. O usuário pode "girar"o cubo para obter diferentes perspectivas sobre os fatos a partir
das quatro dimensões ligadas à tabela de fatos. Cada tabela de dimensão possui uma única liga-
ção com a tabela de fatos, a qual é feita através de chaves externas. Na Tabela 2.2 apresenta-se
uma comparação entre fatos, dimensões e medidas.

O modelo dimensional, além de agilizar o processamento das consultas, permite uma me-
lhor visualização dos dados devido à forma simples de organizá-los e propicia mais flexibili-
dade para eventuais ajustes no modelo [KR02]. Na segunda fase da modelagem é construído
o modelo físico, onde são incluídas características físicas e chaves. Tendo-se definido os atri-
butos que figurarão nas tabelas de fatos e nas dimensões, resta ainda decidir sobre importantes
aspectos de organização dos dados e performance, representados inicialmente pela definição da
granularidade, do particionamento e da definição de agregados.

O modelo dimensional apresentado na Tabela 2.2 utiliza o chamado Esquema Estrela,
utilizando-se a analogia da tabela de fatos como um centro e as dimensões suas "estrelas".
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Fatos Dimensões Medidas
Escopo Representam um item,

uma transação ou um
evento de negócio.

Determinam um con-
texto de um assunto
de negócios, como, por
exemplo, uma análise
de produtividade dos
grupos de pesquisa.

São os atributos
numéricos que re-
presentam um fato e
são determinados pela
combinação das dimen-
sões que participam
deste fato.

Objetivo Refletem a evolução do
negócio.

São os balizadores de
análise de dados.

Representam o desem-
penho de um indicador
de negócios relativos às
dimensões que partici-
pam de um fato.

Tipo de Dado São representados por
conjuntos de valores
numéricos (medidas)
que variam ao longo do
tempo.

Normalmente não pos-
suem atributos numéri-
cos, pois são somente
descritivas e classifi-
catórias dos elementos
que participaram de um
fato.

Podem possuir uma
hierarquia de com-
posição de seu valor.

Tabela 2.2 Comparação entre fatos, dimensões e medidas. Adaptado de [Mac00]

As vantagens deste esquema, de acordo com Poe [PKB98] podem ser descritas como:

1. permitir a criação de um projeto de banco de dados que fornecerá respostas rápidas, com
menos tabelas e índices;

2. permitir ao administrador do banco de dados trabalhar com projetos mais simples e assim
produzir melhores planos de execução;

3. possuem uma estrutura mais intuitiva, assemelhando o projeto do banco de dados com a
forma como o usuário final pensa e utiliza os dados;

4. simplificar o entendimento e a navegação dos metadados para os usuários e desenvolve-
dores;

5. ampliar as opções de escolha da ferramenta front-end de acesso aos dados devido a ma-
joritária adoção deste esquema nas soluções.

Somente como motivo de comparação, uma alternativa ao Esquema Estrela é o chamado
Floco de Neve, ou Snowflake que consiste na realidade em uma normalização do Esquema Es-
trela. No esquema Snowflake, as tabelas de Dimensão são estruturadas de modo que atendam a
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terceira forma normal, mantendo as tabelas de Fato em sua estrutura inicial. Para atender a ter-
ceira forma normal, na tabela de Dimensão não pode haver campos que sejam dependentes de
outros campos que não sejam a própria chave primária. Tabelas chamadas de Sub-Dimensões
são criadas para atender à normalização.

No capítulo referente ao Estudo de Caso o modelo dimensional aplicado à Secretaria de
Saúde, utilizando Esquema Estrela, será apresentado detalhadamente no intuito de servir de
suporte a utilização de ferramentas no auxílio à gestão estratégica.

2.3.6.5 Cubo de dados

Segundo Machado [Mac00], Cubo de dados é uma estrutura multidimensional que expressa a
forma na qual os tipos de informações se relacionam. É formado pela tabela de fatos e pelas
tabelas de dimensão que a circundam e representam possíveis formas de visualizar e consultar
os dados. O cubo armazena todas as informações relacionadas a um determinado assunto, de
maneira a permitir que sejam montadas várias combinações entre elas, resultando na extração
de várias visões sobre o mesmo tema.

A idéia fundamental é que praticamente todo o tipo de negócio pode ser representado por
uma espécie de cubo de dados, onde as células do cubo contêm valores mensuráveis e as bordas
do cubo definem as dimensões naturais dos dados.

Pode-se necessitar utilizar mais de três dimensões nos modelos, passando o cubo a ser
chamado de hiper-cubo. De forma resumida, o cubo é uma estrutura multidimensional que
armazena os dados tornando-os mais fáceis de se analisar. Cada cubo contém uma tabela de
fatos e várias dimensões. Por exemplo, um cubo contendo informações de vendas poderá ser
composto pelas dimensões tempo, região, produto, cliente, cenário (orçado ou real) e medidas
como valor de vendas e custos, conforme a Figura 2.4

Figura 2.4 Cubo de Dados.
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Algumas ferramentas de BI são utilizadas para a criação de cubos gerando os esquema dos
dados de um modelo multidimensional a ser disponibilizado para uma ferramenta OLAP. No
capítulo referente ao Estudo de Caso, uma ferramenta de software livre será apresentada para a
realização desta funcionalidade.

Os cubos são construídos para permitir rápido acesso aos dados, sendo normalmente cons-
truídos a partir de subconjuntos do modelo de dados do DW, organizados dentro de estruturas
multidimensionais definidas pelas dimensões e medidas.

2.3.7 Área de Apresentação

A área de apresentação de dados, também chamada de Front-end, é o local em que os dados
ficam organizados, armazenados e tornam-se disponíveis para serem consultados diretamente
pelos usuários, criadores de relatórios e por outras aplicações de análise [KR02].

A interface que apresenta os dados disponíveis ao usuário é normalmente composta, no
ambiente de Business Intelligence, por ferramentas de criação de relatórios padronizados, de
consultas ad-hoc, que são as Ferramentas OLAP (On-Line Analytical Processing) e de Data

Mining.

O Data Mining é adequado para analisar grupos de dados que são difíceis de analisar usando
apenas a função OLAP, visto que esses grupos são grandes demais para serem "navegados", ou
explorados manualmente, ou ainda porque contêm dados muito densos ou não-intuitivos para
serem compreendidos.

Cada uma destas tecnologias desempenha um papel fundamental nesta camada. As ferra-
mentas de criação de relatórios padronizados possibilitam a criação de relatórios pré-definidos
e que geralmente, são os mais comumente utilizados pelos usuários. As ferramentas de consulta
OLAP possibilitam a criação de relatórios personalizados. Já as ferramentas de Data Mining,
que são mais complexas, são utilizadas para a descoberta de padrões e relações entre os dados,
informações estas, que geralmente não se consegue obter com as outras ferramentas.

Assim, a diferença básica entre OLAP e Data Mining está na maneira como a exploração
dos dados é realizada. Na análise OLAP, a exploração é feita através da verificação, isto é,
o analista conhece a questão, elabora uma hipótese e utiliza a ferramenta para refutá-la ou
confirmá-la. Com o Data Mining, a questão é total ou parcialmente desconhecida e a ferramenta
é utilizada para a busca de conhecimento.

Ambos os tipos de ferramentas normalmente contam com o apoio de algum tipo de metadado.
Esse metadado, entretanto, normalmente restringe-se à descrição sintática do modelo de dados
do DW e a configurações específicas dessas ferramentas, como a definição de hierarquias e
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dimensões dos cubos em ferramentas OLAP e a definição dos parâmetros de entrada para os
algoritmos de Data Mining [Ale02].

Motivado pela importância da ferramenta OLAP na solução de BI, seguem-se os conceitos
de aplicações OLAP.

2.3.8 OLAP

O Data Warehouse, conforme citado, é basicamente uma ferramenta que visa o armazenamento
de dados, porém que não dispõe de recursos para realizar consultas e análises muito sofisticadas
ou cálculos mais complexos.

Para esses casos, existe uma outra ferramenta de BI, o OLAP (On-Line Analytical Proces-

sing), que possui a capacidade de processamento dos dados. O grande diferencial do OLAP está
principalmente na sua capacidade de permitir consultas e análise dos dados de forma consis-
tente, interativa, rápida e com uma grande variedade de possíveis visões dos dados. No OLAP,
as respostas não são automáticas. Trata-se de um processo interativo em que o usuário formula
hipóteses, faz consultas, recebe informações, verifica um dado específico em profundidade e
faz comparações.

O OLAP ajuda os usuários a sintetizarem as informações sobre a empresa por meio de com-
parações, visões personalizadas, análises estatísticas, previsões e simulações. Assim como o
Data Warehouse, o OLAP também pode ser usado em diversos departamentos organizacionais,
como Finanças, Vendas, Marketing e Manufatura [Bis04].

Segundo Pendse [Pen00] o termo OLAP foi definido por E. F. Codd, que criou em 1993
um conjunto de doze regras que serviriam de referência para a avaliação e desenvolvimento da
ferramenta. Em seu trabalho, [Pen00] apresenta e questiona essas regras e mais seis que foram
incluídas em 1995, devido a limitações das doze iniciais, agora chamadas de características.
Bispo [Bis04] também compartilha dessas doze regras ou características, e lista as capacidades
que uma ferramenta OLAP deve possuir, a saber:

• permitir a visão multidimensional dos dados;

• realizar cálculos e análises estatísticas complexas, fazer comparações e analisar tendên-
cias;

• criar agregações e consolidações;

• construir cenários a partir de suposições e fórmulas aplicadas aos dados históricos;

• navegar com facilidade entre os diversos níveis de agregação dos dados;
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• analisar os dados, por meio de qualquer combinação possível entre eles;

• analisar os dados de acordo com as regras do negócio, como crescimento, mudanças,
alterações e análises de mercado;

• permitir aos usuários uma grande variedade de opções de relatórios;

• trabalhar com múltiplas fontes de dados, como Data Warehouse, bancos de dados ope-
racionais e outras fontes externas de dados;

• dar suporte a ambientes de workgroup e ambientes distribuídos;

• possuir interface com diversas outras ferramentas de uso comum, como planilhas eletrôni-
cas, geradores de relatórios, geradores de gráficos, Web Browsers, dentre outros.

Segundo Thomsen [Tho02] o objetivo das ferramentas OLAP é permitir análises para ana-
listas de negócios, tendo requisitos bem particulares comparados a outros sistemas de infor-
mação:

• flexibilidade: Os analistas de negócio devem ter liberdade e facilidade para escolher os
dados a serem analisados bem como o formato no qual eles devem ser visualizados;

• simplicidade: Ferramentas OLAP devem prover maneiras simples e intuitivas de con-
fecção de análises para os analistas de negócio;

• expressividade: A linguagem de consulta utilizada pela ferramenta OLAP deve ser po-
derosa o suficiente para que o analista consiga extrair informações realmente úteis para
o negócio;

• poder de análise: Ferramentas OLAP devem prever um conjunto de operações de agre-
gação e exploração de dados que permitam análises de tendências e comparações com-
plexas utilizando os dados que descrevem o negócio;

• velocidade: O processamento das consultas sobre o DW deve ser realizado em um tempo
relativamente baixo. O tempo de processamento, dependendo do volume de dados e da
complexidade do código da consulta pode em casos específicos chegar a horas.

Um dos desafios no projeto de aplicações OLAP refere-se a como aliar a simplicidade
para o usuário à expressividade nas consultas e análises. Parte da resposta é obtida através
da maneira como os dados são organizados no modelo dimensional [KR02]. Como descrito
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anteriormente, uma das características desse modelo em relação aos modelos normalizados é a
legibilidade. Porém, nas soluções atuais, usuários ainda assim precisam lidar com descrições
técnicas do modelo de dados. Para definir suas análises, os usuários deverão entender como os
dados estão organizados no modelo dimensional. Através do modelo dimensional, o usuário
tem liberdade para visualizar diversos aspectos do negócio sob a perspectiva que entenda ser
a mais interessante para sua análise [Mac00]. A amplitude de análise desse modelo reside no
fato de que um grande número de aspectos do negócio pode ser expresso em termos desses dois
conceitos [Ber07] e [Kim98].

2.3.8.1 Arquitetura OLAP

De acordo com Cunha [Cun04] e Cielio [Cie05], a arquitetura OLAP diz respeito ao método de
armazenamento de dados utilizado para uma aplicação OLAP. Os métodos de armazenamento
de dados são multidimensional, relacional, híbrido, desktop e web. Cada um deles tem uma
função específica e deve ser utilizada quando melhor atender às necessidades de análise pela
ferramenta de OLAP. As características destas arquiteturas são:

MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing): Com um servidor multidimen-
sional o acesso aos dados ocorre diretamente no banco de dados, ou seja, o usuário trabalha,
monta e manipula os dados do cubo diretamente no servidor. Isso traz grandes benefícios aos
usuários no que diz respeito à performance, mas tem problemas com escalabilidade além de ter
um custo alto para aquisição. A Figura 2.5 demonstra esta arquitetura.

Figura 2.5 Arquitetura MOLAP. Retirada de [Cun04].

ROLAP (Relational On Line Analytical Processing): Possuem uma engenharia de acesso
aos dados e análise OLAP com uma arquitetura um pouco diferente. Nesse caso a consulta é
enviada ao servidor de banco de dados relacional e processada no mesmo, mantendo o cubo
no servidor. O que se pode notar nesse caso é que o processamento OLAP se dará somente no
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servidor. A principal vantagem dessa arquitetura é que ela permite analisar enormes volumes
de dados, em contra partida uma grande quantidade de usuários acessando simultaneamente
poderá causar sérios problemas de performance no servidor. A Figura 2.6 demonstra esta
arquitetura.

Figura 2.6 Arquitetura ROLAP. Retirada de [Cun04].

HOLAP (Hybrid On Line Analytical Processing): Essa forma de acessar os dados é uma
mistura de tecnologias onde há uma combinação entre ROLAP e MOLAP. A vantagem é que
com esta mistura de tecnologias pode-se extrair o que há de melhor de cada uma, ou seja, a alta
performance do MOLAP com a melhor escalabilidade do ROLAP. A Figura 2.7 demonstra
esta arquitetura.

Figura 2.7 Arquitetura HOLAP. Retirada de [Cun04].

DOLAP (Desktop On Line Analytical Processing): São as ferramentas que, a partir de um
cliente qualquer, emitem uma consulta para o servidor e recebem o cubo de informações de
volta para ser analisado na estação cliente. O ganho com essa arquitetura é o pouco tráfego que
se dá na rede, visto que todo o processamento OLAP acontece na máquina cliente, e a maior
agilidade de análise, além do servidor de banco de dados não ficar sobrecarregado, sem incorrer
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em problemas de escalabilidade. A desvantagem é que o tamanho do cubo de dados não pode
ser muito grande, caso contrário, a análise passa a ser demorada e/ou a máquina do cliente pode
não suportar em função de sua configuração. Esta arquitetura é exemplificada na Figura 2.8.

Figura 2.8 Arquitetura DOLAP. Retirada de [Cun04].

WOLAP (Web On Line Analytical Processing): É a utilização de uma ferramenta OLAP a
partir de um navegador Web, browser. A arquitetura das ferramentas WOLAP é uma variação
da cliente/servidor. A diferença está na utilização de um middleware do lado servidor que será
o responsável pela comunicação entre o cliente e uma aplicação servidora, neste caso, o banco
de dados. A Figura 2.9 exemplifica esta arquitetura.

Figura 2.9 Arquitetura WOLAP. Retirada de [Cun04].

A ferramenta OLAP utilizada neste trabalho, que será apresentada no capítulo 4, utiliza-se
dos métodos multidimensional, relacional e híbrido.
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2.3.8.2 Operações de OLAP

A análise multidimensional fornece uma maneira de estender a capacidade de consultas e re-
latórios. Em uma pergunta do tipo: "Quanto de cada um dos produtos foram vendidos em
determinado dia, por um determinado representante e em determinado local?", cada parte da
pergunta corresponde a uma consulta em determinada dimensão do modelo de dados. A análise
multidimensional permite ao usuário avaliar um grande número de fatores interdependentes en-
volvendo o problema associado ao negócio e visualizar dados em relacionamentos complexos.

Os gestores envolvidos com a solução estão interessados em explorar dados de diferentes
níveis de detalhes. Bem melhor se disponibilizados dinamicamente e com tempo de resposta
compatível com a evolução da análise. Estes relacionamento podem ser analisados através de
um processo iterativo que incluem aprofundar-se (drilling down) nos níveis de detalhe ou subir
ao nível mais alto de sumarização e agregação (rolling up), de acordo com a granularidade
implementada

De acordo com Barbieri [Bar01] e Singh [Sin01], as ferramentas OLAP permitem ao
usuário, navegar entre diferentes granularidades de um cubo de dados. O termo granulari-
dade refere-se ao nível de detalhe do processo de negócio. Especificar a granularidade significa
especificar exatamente o que uma linha da tabela de fatos representa. O grão exprime o nível
de detalhe associado às medidas da tabela de fatos [KR02].

Antes de detalharmos cada operação possível, a Figura 2.10 demonstra que o usuário pode
iniciar sua análise pelo total de vendas da empresa e executar um "drill-down"para visualizar as
vendas por continente, região, país e finalmente cliente. Se desejar, é possível iniciar a análise
pelo cliente e executar um "drill-up"através dos diferentes níveis para finalmente alcançar o
total de vendas.

Figura 2.10 Análise drill-down e roll-up.

As mais freqüentes funcionalidades oferecidas pelas ferramentas OLAP são:
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Drill-down: aumento do nível de detalhe da informação, por parte do usuário, para solicitar
uma visão mais detalhada em um conjunto de dados. Por exemplo, se os dados de vendas
estiverem sumarizados e o usuário desejar informações mais detalhadas, por vendedor que rea-
lizou a venda, por exemplo, realiza-se então um drill-down para que os dados sejam específicos
de cada vendedor.

Drill-up: é o contrário do drill-down, ocorre quando o usuário diminui o nível de detalhe da
informação, solicitando uma visão menos detalhada de um conjunto de dados. Por exemplo, se
o usuário está visualizando a venda de um determinado vendedor e passa a analisar as vendas
sumarizadas de todos os vendedores.

Drill-across: é a requisição de dados das tabelas de dimensão com o valor das consultas
modificado, ocorre quando o usuário "pula"um nível intermediário dentro de uma mesma di-
mensão. Por exemplo, em uma dimensão tempo composta por ano, semestre, trimestre, mês e
dia. O usuário estará executando um drill-across quando ele passar de ano direto para trimestre
ou mês.

Drill-through: é quando se deseja uma informação em um nível de detalhe menor do que
aquele armazenado na tabela de fato e permitido pela sua granularidade. Por exemplo, em um
nível de granularidade de produto por dia e por loja deseja-se uma informação que está presente
na nota fiscal correspondente. O drill-through é a operação que busca esta informação além do
nível de granularidade existente na estrutura dimensional. Esta busca poderia ser realizada no
próprio sistema transacional de origem, no caso de compatibilidade entre ambos.

Slice-dice: é a descrição padrão para a habilidade de acessar os dados do data warehouse

através de qualquer uma das dimensões de forma igual. Serve para modificar a posição de
uma informação, alterar linhas por colunas de maneira a facilitar a compreensão dos usuários e
mudar de dimensão sempre que necessário. Esta operação equivale a "fatiar"o cubo de dados,
ou seja, um determinado valor de uma dimensão é fixado. Por exemplo, podemos fixar o
valor da região Sul para uma dimensão Localidade, e analisar as outras dimensões. Assim,
pode ser conhecida a eficiência de entrega desta região em função dos produtos (explorando
os valores da dimensão Produtos) e da forma de distribuição utilizada (dimensão Distribuição).
Esta operação permite conhecer em detalhes o relacionamento de um valor de uma dimensão
com as outras dimensões.

Pivoting (pivoteamento): é a mudança do arranjo das linhas e colunas em um relatório
tabular, onde freqüentemente as linhas ou as colunas são derivadas de dimensões diferentes.
É a inversão dos eixos das dimensões, para obter-se novas visões de consultas. Em algumas
ferramentas, para que seja realizada esta operação, podem-se simplesmente utilizar as funções
de "arrastar e soltar"com o mouse.
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Consultas ad-hoc: de acordo com [Inm02], são consultas com acesso casual único e trata-
mento dos dados segundo parâmetros nunca antes utilizados, geralmente executadas de forma
iterativa e heurística. Isso tudo nada mais é do que o próprio usuário gerar consultas de acordo
com suas necessidades de cruzar as informações de uma forma não vista e com métodos que o
levem a descoberta daquilo que procura.

A elaboração de um Data Warehouse, como a maioria dos projetos nas mais diversas áreas,
requer a execução de atividades ou tarefas, algumas concorrentes, outras seqüenciais. A seguir
apresentam-se as fases deste projeto.

2.3.9 Fases de Desenvolvimento do Data Warehouse

A implementação de um Data Warehouse requer atividades intimamente integradas. Todos
que façam parte da equipe, incluindo o analista de negócio, o arquiteto, o projetista de banco
de dados, o testador de dados e o desenvolvedor de aplicação analítica, necessitam de um
entendimento do ciclo de vida completo de um Data Warehouse [KR02].

O diagrama da Figura 2.11 serve para encapsular as atividades principais do ciclo de vida
dimensional do negócio. O diagrama ilustra a seqüência de tarefas, a dependência e a concor-
rência (simultaneidade). Porém não reflete uma cronologia absoluta bem como o tamanho das
caixas não refletem o esforço desprendido.

Figura 2.11 Diagrama do ciclo de vida dimensional do negócio. Retirado de [KR02].

O ciclo de vida começa com o planejamento do projeto, servindo como preparação da
iniciativa de um data warehouse na organização. Esta fase serve para estabelecer o escopo e a
justificativa preliminar, a obtenção dos recursos e o lançamento do projeto. O gerenciamento
contínuo serve como base para manter o restante do ciclo de vida no caminho correto.
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A segunda principal tarefa se concentra na definição dos requisitos de negócio. A seta bidi-
recional entre o planejamento do projeto e a definição de requisitos de negócio, pois há muita
interação entre as duas atividades. O alinhamento do data warehouse com os requisitos de
negócio é crucial. Por melhor que seja a tecnologia não se viabiliza um data warehouse que
não esteja alinhado com o negócio da organização. Os projetistas devem entender as neces-
sidades do negócio e traduzi-las em considerações de projeto. O usuário de negócio e seus
requisitos têm um impacto sobre quase toda decisão de projeto e implementação tomada no
curso de um projeto de data warehouse. Na Figura 2.11 as três linhas paralelas refletem esta
importância.

A linha superior da Figura 2.11 trata da tecnologia. O projeto técnico da arquitetura estabe-
lece a estrutura geral para suportar a integração de múltiplas tecnologias. Importante observar
que a seleção do produto não é a primeira etapa do diagrama. Desta forma o produto impacta
o menos possível no entendimento da solução desejada.

A linha central originada na definição dos requisitos de negócio se concentra nos dados.
A fase inicial é a tradução dos requisitos em um modelo dimensional e a transformação deste
modelo dimensional transformado em uma estrutura física. Nesta fase há uma concentração nas
estratégias de ajuste como agregação, indexação e particionamento, durante as atividades físi-
cas do projeto. Por último, mas não menos importante, o processo de Extração, Transformação
e Carga (ETL) de dados são projetados e desenvolvidos.

O conjunto final de tarefas gerado pela definição dos requisitos de negócio é o projeto e o
desenvolvimento de aplicações analíticas. O projeto de data warehouse não é realizado quando
do processo de ETL. As aplicações analíticas, na forma de modelos e análises orientadas ao
parâmetro, visam atender um grande percentual das necessidades analíticas dos usuários de
negócio.

A tecnologia, os dados e a aplicação analítica somam-se a um amplo treinamento e suporte
para a fase final de distribuição. A manutenção contínua faz-se necessária para garantir que o
data warehouse e sua comunidade de usuários permaneçam parceiros e conquistem o retorno
do investimento.

2.3.10 Periodicidade de Carga do Data Warehouse

Na manutenção de um DW a freqüência com que uma nova carga é executada deve seguir uma
periodicidade que pode variar de acordo com a necessidade de atualização das informações
para análise do usuário e a disponibilidade dos dados a serem carregados.

Uma vez definida a necessidade de uma nova carga nas dimensões e fatos uma estratégica
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de carga precisa ser definida. Segundo Kimball e Caserta [KC04] a maneira como a carga é
realizada depende das características das tabelas de dimensão. As dimensões que evoluem no
tempo e que necessitam de pequenas adições para capturar a mudança ao longo do tempo são
denominadas Slowly Changing Dimensions (SCD) definindo-se técnicas de três tipos, a saber:

2.3.10.1 Slowly Changing Dimension Tipo 1 - atualizar

O tipo 1 de SCD é simplesmente sobrescrever um ou mais atributos existentes em um registro
de uma dimensão. O processo de ETL deve optar pelo tipo 1 se as fontes de dados estiverem
sendo corrigidas ou se não existe interesse em manter um histórico de valores anteriores com
emissão de consultas a informações de cargas anteriores [KC04].

Algumas ferramentas de ETL oferecem otimização que podem detectar quanto um registro
necessita ser inserido ou alterado. Contudo este processo deve pesquisar na tabela a existência
da chave primária do registro candidato, exigindo muitos recursos do banco de dados, inclusive
aumentando sobremaneira os arquivos de log do SGBD.

Uma opção para o tipo 1 de uma carga com muitas alterações é preparar a nova dimensão
em um arquivo em separado, deletar os registros da dimensão e carregando novamente.

2.3.10.2 Slowly Changing Dimension Tipo 2 - Mantendo o Histórico

O SCD tipo 2 é a técnica padrão para as buscas apuradas de mudanças nas tabelas de dimensão
associando-as corretamente com a tabela de fatos [KC04]. A idéia básica é simples. Quando
é identificada a necessidade de nova carga de uma dimensão, diferentemente de sobrescrever,
um novo registro é inserido. A este novo registro é atribuída uma nova chave artificial. Esta
nova chave será associada a partir deste momento a todos os fatos que apontam para o registro
da dimensão. Como a nova chave é criada nenhum atributo na tabela de fatos precisam ser
alterado.

Há a garantia do histórico porque cada versão de registro na dimensão está associada aos
fatos anteriormente armazenados. Em algumas situações recomenda-se a inclusão de alguns
atributos às dimensões como indicadores da situação do registro e datas de validade.

2.3.10.3 Slowly Changing Dimension Tipo 3 - Realidades Alternativas

O tipo 3 de SCD é utilizado quando as mudanças acontecem aos registros da dimensão porém os
antigos valores das colunas permanecem válidos como uma segunda alternativa. Nesta técnica
uma nova coluna é criada com o novo valor do registro e o antigo valor é colocado neste campo.
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Novas chaves não são necessárias nas dimensões e na tabela de fatos [KC04].
Quando um novo registro é adicionado a dimensão a regra de negócio deve ser requisitada

para decidir onde colocar o antigo valor. Valores nulos podem ser inseridos, se assim deter-
minado. Com a inclusão de uma nova coluna o usuário pode escolher entre as duas versões
dos dados. Esta realidade alternativa podem ser incrementadas a cada inserção de colunas. O
controle de qual coluna representa as realidades requer mais processamento nas consultas.

2.3.10.4 Slowly Changing Dimension Híbrida

Uma outra alternativa de SCD corresponde a mudanças nos atributos das dimensões analisando
campo a campo as opções. Torna a solução mais flexíveis e completas, porém aumentam
consideravelmente a complexidade no processo de ETL de um DW.

2.4 Considerações finais

Por tratar-se de uma pesquisa com aplicação de um modelo de Business Intelligence (BI), coube
a este capítulo os conceitos e métodos de trabalho deste tipo de solução.

O detalhamento sobre os tipos de sistema transacionais torna-se importante na busca de
destacar suas particularidades, funcionalidades e evolução, até chegar aos atuais sistemas BI e
a descrição de suas novas ferramentas: ETL, Data Warehouse e OLAP.

As Fases de Desenvolvimento do Data Warehouse permeiam todo o projeto de solução
sendo constantemente referenciado ao longo dos capítulos. Um esclarecimento sobre a maneira
de realizar o processo de ETL, o SCD, serve de base para a escolha do procedimento a ser
adotado pela SES-PE.

No capítulo seguinte apresenta-se um modelo utilizando-se a modelagem multidimensional,
iniciando com o desenvolvimento do data warehouse concluindo com a implantação de uma
aplicação de software livre de BI.

A apresentação destes conceitos e da metodologia de uso das ferramentas servem de base
desta aplicação e, fundamentalmente, a discussão sobre os Fatores-Chaves de Sucesso tem sua
importância ressaltado pelo fato do compromisso assumido do produto final estar disponibi-
lizado para a Secretaria Estadual de Saúde.



CAPÍTULO 3
Trabalhos Relacionados

O desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence encontra investimentos nas di-
versas áreas, com maior ênfase nas empresas privadas. Com relação às instituições públicas
percebe-se uma maior dificuldade de identificação de soluções.

Neste capítulo apresentam-se alguns trabalhos relacionados e suas características particu-
lares identificando-se os diferenciais entre as soluções propostas.

Ao final, as considerações finais sugerem uma solução inovadora e diferenciada, única no
contexto da informática na saúde pública nacional, a ser apresentada no restante do trabalho.

3.1 A Informática na Saúde Pública

As soluções de Business Intelligence envolvendo a área de saúde geralmente envolvem hospi-
tais particulares e empresas envolvidas com planos e seguros de saúde de instituições privadas.
Em ambos os casos apresentam-se preocupações semelhantes em relação à identificação e con-
trole de gastos visando uma melhor gestão dos recursos financeiros.

Em relação à saúde pública, a Organização Mundial de Saúde (OMS) [oms09], publica
anualmente um relatório sobre temas diversos. Na primeira e, até o momento, única compara-
ção realizada entre os atendimentos públicos dos países, no ano de 2000, o relatório técnico
disponibilizado examina e compara aspectos do sistema de saúde em todo o mundo, visando
identificar situações e disponibilizar melhorias considerando-se os recursos disponibilizados
[whr00].

No relatório, a OMS utilizou-se de cinco critérios para compor o índice de desempenho dos
sistemas de saúde:

• Nível global de saúde da população;

• Desigualdades da saúde da população;

• Eficiência do sistema de saúde;

• Diferenças dessa eficiência de acordo com as classes sociais;

33
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• Diferenças de gasto com saúde entre a população.

Na publicação, utilizando-se dos critérios citados, o Brasil encontrava-se na posição de
número 125, dentre os 191 avaliados, quando o tema é desempenho do sistema de saúde. A
França aparece em primeiro lugar, seguido da Itália e outros pequenos países como San Marino,
Andorra e Malta.

Possivelmente esta avaliação encontra-se relacionada, dentre outros fatores, a uma gestão
deficiente do Sistema Único de Saúde. Neste aspecto, uma melhoria na gestão em saúde pública
passa obrigatoriamente por uma melhor análise e diagnóstico da efetividade dos recursos apli-
cados nos atendimentos das emergências dos hospitais públicos.

Devido às características peculiares do SUS, principalmente os dados relacionado aos cus-
tos envolvidos, a comparação com soluções de Business Intelligence de outros países encontra-
se restrita a relatórios elaborados por fontes governamentais. Dentre os países considerados
com as maiores taxas de desenvolvimento humano, e colocado na décima posição no relatório
da Organização Mundial de Saúde com relação ao atendimento público e gratuito, destacam-se
os trabalhos realizados no Japão.

Nas páginas da Japan Public Health Association [jpa09a], apresentam-se variados dados
estatísticos correspondente aos anos de 2007 e 2008. No relatório referente ao ano de 2008
[jpa09b] ressalta-se a nova política de privatização e desregulamentação dos serviços públicos.

Contudo, apesar da riqueza de informações e gráficos detalhando-se inclusive políticas
públicas, ambientais, farmacêutica, faixas etárias de atendimento, epidemiologia, dentre outro,
analisando-se os gráficos e planilhas apresentados no documento, não foram identificados pro-
jetos com o enfoque nos atendimentos das emergências dos hospitais públicos.

As peculiaridades do Sistema Único de Saúde do Brasil dificultam sobremaneira a tarefa de
identificação de trabalhos relacionados no exterior, o que pode ser interpretado como ainda mais
necessária uma solução de Business Intelligence completamente direcionada a nossa realidade
política, social e econômica.

Nos trabalhos identificados no Brasil, a principal fonte de informação utilizada pelas so-
luções referem-se ao dados fornecidos pelo Ministério da Saúde através do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), o DATASUS [dat08]. Estes dados são cole-
tados nas Secretarias Estaduais e Municipais através da disponibilização gratuita do software,
com a obrigatoriedade de entrega periódica de informações epidemiológicas, de nascimentos,
atendimentos básicos de saúde, ambulatoriais e internações, dentre outros.

Por outro lado, este trabalho propõe uma solução de Business Intelligence baseado em Data

Warehouse que forneça uma melhor gestão dos atendimentos das emergências, identificado
como um fator primordial para a melhoria da saúde como um todo.
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A seguir apresenta-se uma análise de alguns projetos voltados à saúde pública desenvolvi-
dos no Brasil onde realiza-se, ao final de cada um dos projetos, uma análise crítica de sua
aplicação e tecnologia envolvidas.

3.2 Projeto de um Data Warehouse para a Saúde Pública

No trabalho de Ricardo S. Santos e outros [SGFT08] é apresentado um projeto de Data Ware-

house para a gestão da saúde pública atendendo à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo
(SES-SP), o maior estado do país, com disponibilização de informações gerenciais utilizando
fontes de dados de diversos sistemas isolados. Uma das metas da SES-SP é a construção de
uma rede estadual de informações visando garantir acesso à informação a todos os gestores do
SUS e aos cidadãos.

Como fonte de dados, o projeto utiliza as bases de dados do Departamento de Informática do
SUS [dat08], DATASUS, centralizando, integrando e disponibilizando as informações prove-
nientes de diversos sistemas do DATASUS, além de algumas planilhas e documentos da SES-
SP, conforme mostra a Figura 3.1. Os dados contemplados pelo projeto incluem unicamente
os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) [sia09].

Figura 3.1 Escopo Global do Projeto. Retirado de [SGFT08].

Como metodologia de desenvolvimento estabelecida utilizou-se como base o estudo de
Inmon [Inm02] que sugere definir inicialmente o modelo do DW e depois estudar os sistemas
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fontes. Como as fontes pertencem a outra instituição, os modelo passa a ser projetado em
função dos dados disponibilizados pelo DATASUS.

O desenvolvimento da solução sugere a criação de um banco de dados relacional além do
dimensional, elaborado no esquema estrela, com o objetivo de manter os dados e fontes em um
ambiente controlado, evitando-se dependência de outros sistemas quanto a disponibilidade das
fontes de dados.

Os critérios na escolha das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto envolve-
ram: robustez para suportar o volume de dados, existência de casos de sucesso implementados
e custo acessível. Com base nestes critérios, adotou-se um conjunto de ferramentas da Oracle
[ora09], a saber:

• Armazenamento do DW: Oracle 9i;

• Modelagem de Dados: Oracle Designer;

• Extração, Transformação e Carga (ETL): Oracle Warehouse Builder;

• Metadados e Ferramenta de OLAP: Oracle Discoverer.

No processo de carga, devido à grande quantidade e variedade de formato de arquivos,
desenvolveu-se uma ferramenta para automação, em parceria com uma empresa privada, para
realizar a busca na página da internet do DATASUS, download, descompactação, transfor-
mação e carga na base de dados relacional. A ferramenta também permite auditoria da tarefa
realizada. As cargas no Data Warehouse são executadas por mapeamentos implementados na
ferramenta Oracle Warehouse Builder.

Com referência à exibição dos dados, há uma mapeamento das descrições dos dados e
das regras de negócio no metadados e desenvolvidos relatórios e consultas pré-definidos para
atender os principais requisitos dos usuários, utilizando-se a ferramenta Oracle Discoverer.

O volume de dados considerado, nesta primeira fase relatada, é de cerca de 1.800.000 re-
gistros, correspondendo a 211 Mb, com volume anual correspondendo a 2,9 Gb com testes
realizados em um servidor x-series 200 da IBM [ibm09] e duração de todo o processo de ETL
de aproximadamente duas horas.

Quando da publicação do trabalho relacionado referente ao projeto no XI Congresso Brasi-
leiro de Informática em Saúde promovido pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde
[sbi08], em dezembro de 2008, não havia uma mensuração dos benefícios obtidos e satisfação
dos usuários.
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3.2.1 Análise Crítica

Como avaliação positiva, o projeto caracteriza-se por envolver uma grande integração de da-
dos em formatos distintos, o que acarreta uma grande tarefa de integração e representa uma
unificação de vários ambientes possibilitando uma visão simplificada para os usuários. O en-
volvimento da SES-SP certamente valida a necessidade e importância da solução.

A elaboração de uma solução específica de extração, mesmo que realizada por outra em-
presa envolvida no projeto, permite uma maior automação do processo de ETL, fator diferencial
a ser almejado pelas soluções de BI.

A utilização de metadados disponibilizado para os usuários facilita a independência na ela-
boração de relatórios e minimiza a dificuldade de identificação da representação de cada uma
das colunas das tabelas do modelo dimensional, uma vez que utiliza-se a linguagem do negócio,
bastante familiar aos usuários envolvidos na solução.

A solução também apresenta uma performance satisfatória com relação ao tempo do pro-
cesso de ETL e o volume de dados envolvidos.

Por outro lado, o projeto não analisa os dados oriundos especificamente das emergências
dos hospitais públicos que representam um dos maiores custos associados à saúde pública.

Outro fator a ser analisado refere-se a pouca amplitude no critério de seleção das ferramen-
tas, que não são citados no trabalho, e resulta em um custo elevado de aquisição e manutenção
em uma solução proprietária de Business Intelligence.

A elaboração de uma solução envolvendo o processo automatizado de ETL indica que, a
partir da necessidade de qualquer manutenção devido a alteração no formato e/ou disponibi-
lização dos dados, que já encontra-se sob controle do DATASUS, ou seja, fora do controle da
organização, acarretaria em necessidade de um novo envolvimento da empresa terceirizada,
elevando-se, assim, o custo da solução.

A características de elaboração de análises pré-definidas limita a alternativa de uma livre
simulação na busca de correlação entre as informações, criando uma dependência maior dos
usuários com os desenvolvedores da solução, uma vez que qualquer nova análise representa
uma nova manutenção com novos prazos para implementação.

Outra restrição identificada é a ausência de disponibilização da solução em um navegador
na internet, limitando a portabilidade da aplicação tanto com relação à instalação quanto aos
trabalhos associados à distribuição de novas versões.

Finalmente, a ausência de mensuração dos benefícios avaliados pelos usuários, apesar de
uma forte indicação de aceitação apresentado pelos desenvolvedores da solução, torna, ainda
assim, incerta a satisfação das expectativas, a utilização efetiva da solução e o retorno dos
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investimentos realizados.

3.3 A Aplicação do BI no Segmento de Saúde Pública Ambulatorial

Valente [VA08] descreve o processo de desenvolvimento, a arquitetura e tecnologias utilizadas
no projeto de Business Intelligence para apoio a gestão ambulatorial, tendo como fonte de dados
o SIGA Saúde [ate09], um sistema de informação integrado de Gestão e Assistência em Saúde
Pública implantado e em funcionamento nas Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo e
Diadema.

A arquitetura adotada no projeto precede a elaboração de um Data Warehouse composta
pela fonte de dados dos sistemas transacionais, uma área de transformação e carga de dados, a
Data Staging Area, a base de dados do Data Warehouse e a camada de apresentação.

À época, o processo de ETL ainda não automatizado e utilizando rotinas na linguagem
PL/SQL da Oracle [ora09], a carga de um mês do sistema transacional demanda de cerca de
dois dias para a execução de todo o processo.

Neste trabalho utilizou-se um processo de desenvolvimento próprio, seguindo as seguintes
fases: Levantamento Preliminar, Planejamento, Análise do Negócio, Projeto, Construção, Tes-
tes, Homologação e Implantação.

No Levantamento Preliminar, realizado em reuniões com os usuários, identificaram-se os
relatórios gerenciais e as áreas de interesse. A partir do protótipo de cada relatório gerencial
especificado e aprovado, identificaram-se as áreas de interesse do projeto de BI. Um primeiro
grupo, considerado básico envolve: Estabelecimentos, Profissionais, Usuários SUS e Proce-
dimentos. O segundo grupo, considerado complexo envolve: Equipes de Saúde, Atividades
Coletivas, Vacinação, Vagas, Agendamentos, Fila de Espera, Atendimentos e Regulação.

Na fase de Análise de Negócio elaborou-se um protótipo na ferramenta OLAP, no Projeto,
o modelo de dados dimensional.

A ferramenta OLAP utilizada no trabalho apresentado, denominada Infomax, é de pro-
priedade da Atech, customizada para atender a solução em saúde pública. Oferece recursos de
navegação e publicação de relatórios, onde encontram-se registrados os metadados.

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) vem sendo implementado com os mapas
geográficos do município integrado à ferramenta, permitindo a visualização colorida da dis-
tribuição de quantidades de agendamentos por divisões operacionais e/ou administrativas do
município.
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3.3.1 Análise Crítica

Semelhante ao trabalho anterior, a proposta envolve a integração de grande volume de dados,
possuindo a característica de disponibilizar aos envolvidos a facilidade de um único ambiente
para visualização da solução. Também como fator positivo a ser considerado é a utilização
de um forte direcionamento à aplicação de uma metodologia, tendo como resultado final a
elaboração de um modelo de dados dimensional.

A utilização de metadados facilita para os usuários a elaboração de relatórios, minimizando
a dificuldade de identificação da representação de cada uma das colunas das tabelas do mo-
delo dimensional, utilizando-se a linguagem do negócio, familiar aos usuários envolvidos na
solução.

A proposta de elaboração de um Sistema de Informações Geográficas demonstra uma ten-
dência pioneira na utilização desta nova tecnologia a ser implementada, que estão disponibi-
lizadas nas melhores ferramentas de BI, e geralmente associadas à utilização de dashboards. A
possibilidade de visualização em um navegador na internet representa o importante diferencial
em portabilidade da solução.

No entanto, observa-se que o processo de desenvolvimento da solução não envolve uma
metodologia com aplicação de melhores práticas, estipulados pela literatura acadêmica de re-
ferência na elaboração de um Data Warehouse, como Inmon [Inm02] ou Kimball [KC04].

Percebe-se também uma ausência de critérios na seleção das ferramentas associadas a
solução de BI, visto que a proposta apresenta-se mais direcionada a uma solução de um mode-
lo de dados dimensional em um ambiente de Data Warehouse sem um direcionamento a uma
solução completa envolvendo as ferramentas para a implementação deste modelo sugerido.

Também não há sugestão de automação do processo de ETL, meta a ser necessariamente
atingida, bem como a performance de dois dias de carga precisa ser melhor avaliada. A fer-
ramenta OLAP apresentada, uma solução proprietária, envolve uma customização de outra
ferramenta, gerando dependências de manutenção e evolução tecnológica.

Novamente a ausência de mensuração e avaliação dos resultados pelos usuários torna im-
previsível a aceitação da solução pelos usuários envolvidos.

Finalmente, a não utilização de dados das emergências poderia melhorar a visão gerencial,
possibilitando uma melhor gestão dos recursos públicos através de um ambiente de BI.
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3.4 Sistema de Informação Gerencial Utilizando Solução de DW em Soft-
ware Livre

Em seu trabalho, Grein [GC08] apresenta um sistema de informação gerencial desenvolvido
pela Companhia de Informática do Paraná [cel09], utilizando dados fornecidos pela Secretaria
Estadual de Saúde do Paraná (SESA-PR) visando estabelecer os controles operacionais e es-
tratégicos necessários para a tomada de decisão pelos gestores.

Os principais requisitos apresentados para o sistema foram os seguintes:

• Documentar as fontes de informação;

• Adquirir ou implementar uma ferramenta de ETL;

• Automatizar as atividades de ETL;

• Processar cálculos dos Indicadores;

• Representar as informações de forma tabular e em gráficos;

• Representar as informações através de dados geoprocessados;

• Projetar um ambiente de Data Warehouse em Software Livre;

• Disponibilizar um ambiente para elaboração relatórios gerenciais.

O trabalho utiliza como base de informações as características referentes aos óbitos ocor-
ridos no Estado do Paraná, com fontes de dados oriundos do Instituto de Medicina Legal do
Paraná (IML), relacionando-se os serviços de corpo-delito, mortes violentas que necessitam de
investigação, mortes naturais encaminhadas ao IML e informações laboratoriais, como toxi-
cologia, patologia e sexologia.

Os critérios na escolha das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto envolve-
ram software livre e adotou-se o seguinte conjunto de ferramentas:

• Armazenamento do DW: Postgres [pos08];

• Modelagem de Dados: DBDesigner [dbd09];

• Extração, Transformação e Carga (ETL), Metadados e Ferramenta OLAP: Pentaho [pen08];
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A solução proposta envolve a solução Pentaho, que será detalhada posteriormente quando
da comparação entre as ferramentas disponíveis no Capítulo 5.

Encontra-se disponibilizado no trabalho o modelo dimensional e são apresentadas algu-
mas análises, inclusive em forma gráfica. Há uma integração com os dados fornecidos pelo
DATASUS com relação a mortalidade do estado.

3.4.1 Análise Crítica

A proposta também envolve a integração de dados, possuindo a característica de disponibilizar
aos envolvidos a facilidade de um único ambiente para visualização da solução. A utilização
de ferramentas de software livre sinaliza uma diminuição de custos de aquisição e manutenção.

A automação das atividade de ETL, a elaboração de indicadores, utilização de gráficos e
o geoprocessamento possibilitam uma maior aceitação por parte dos usuários, integrando os
vários ambientes sugeridos por soluções voltadas às mais recentes propostas tecnológicas.

A disponibilização em um ambiente na internet, semelhante à proposta anterior, minimiza
as tarefas de instalação e configuração de um ambiente, tornando a solução mais portável.

Em uma análise dos pontos negativos da proposta, encontram-se a ausência de critérios na
seleção de ferramentas bem como de uma metodologia na elaboração da solução.

A restrição associada ao sistema tratar unicamente de dados relacionados à mortalidade
restringe as decisões gerenciais da saúde pública em outros aspectos relevantes associados aos
custos.

A falta de avaliação dos resultados obtidos pelos usuários torna questionável sua aplicabil-
idade à realidade apresentada.

3.5 Análise Comparativa e Considerações Finais

Na busca de pesquisas relacionadas a Business Intelligence identificam-se uma larga gama de
aplicabilidade teórica e prática de soluções comerciais e acadêmicas.

Com relação à informática na saúde pública, na maioria dos casos no Brasil os trabalhos
referem-se a análises realizadas nas áreas sanitárias, epidemiológicas e ambulatoriais, voltadas
para a atenção básica à saúde. As fontes de dados largamente majoritária nestes trabalhos
encontram-se disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, no portal da empresa de informática
vinculada ao Ministério, o DATASUS.

Outros trabalhos utilizando-se das mesmas fontes de dados do DATASUS, encontram-se
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direcionados às internações hospitalares, produção ambulatorial, imunizações, Programa de
Saúde da Família (PSF), acompanhamentos nutricionais, mortalidade e transferências finan-
ceiras realizadas entre os Estados e municípios.

Nos trabalhos relacionados detalhados anteriormente, duas das soluções de BI apresentadas
utilizam-se de ferramentas proprietárias. No caso da Secretaria Estadual do Estado do Paraná,
quando da utilização de ferramentas gratuitas, o objetivo torna-se direcionado ao problema de
taxas de mortalidade e suas possíveis causas.

No caso do exterior as especificidades do sistema de saúde pública do Brasil refletem a
necessidade de uma análise e tratamento diferenciados das informações adequados à nossa
realidade.

O presente trabalho, segue-se à aplicação de uma metodologia indicada na literatura aca-
dêmica abrangendo todas as suas atividades e fases. No início de cada um dos Capítulos há
um indicativo de posicionamento das atividades no contexto acadêmico. Como resultado deste
trabalho apresenta-se e justifica-se o modelo de dados dimensional, com propostas de trabalhos
futuros indicando o direcionamento da evolução deste modelo proposto.

Apresenta-se também uma seleção das ferramentas utilizando-se critérios bem definidos
em tabela comparativa de cada uma das soluções em software livre, visando a viabilidade
econômica na sua aplicabilidade. Em todo o desenvolvimento das atividades, apresentam-se
indicadores de performance das ferramentas.

Assim sendo, a proposta deste trabalho classifica-se como inovadora no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), ao propor automação do processo de transformação, limpeza e con-
formidade dos dados, a elaboração de um modelo de dados evolutivo, a seleção da solução
adequada e a identificação de alternativas à gestão hospitalar.

Um outro diferencial fundamental desta solução apresentada reside na escolha do trata-
mento de dados das emergências dos maiores hospitais públicos do Estado, negligenciados nas
soluções relacionadas apresentadas.

Como complemento, diferentemente dos outros trabalhos relacionados, há também a su-
gestão de várias estratégias para a melhoria da gestão da saúde pública, com atenção especial
às emergências dos hospitais públicos, inclusive com o diferencial da avaliação realizada pelos
gestores envolvidos diretamente neste projeto.



CAPÍTULO 4
A Proposta de um BI para a Saúde Pública

Neste capítulo, justificando algumas análises a serem realizadas no modelo dimensional, apre-
senta-se a forma de custeio da assistência à saúde realizado pelo SUS para um entendimento
sobre os repasses financeiros e suas implicações.

Na seqüência apresenta-se um detalhamento da Secretaria de Saúde do Estado de Pernam-
buco (SES-PE) mostrando sua estrutura organizacional e um exemplo de Gestão Hospitalar
para visualização do processo de atendimento de emergência em uma unidade de saúde com
um levantamento da situação da infra-estrutura tecnológica.

Ao final uma breve descrição sobre o Sistema de Atendimento aos Pacientes da Emergência
(SAPE) e o seu modelo de dados que servirá para fundamentar o modelo de dados dimensional.

4.1 O Custeio da Assistência à Saúde

Segundo [msa08], a Constituição Federal de 1988 deu um importante passo na garantia do
direito à saúde com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Seus princípios apontam para
a democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser restritos e passam a
ser universais, da mesma forma, deixam de ser centralizados e passam a nortearem-se pela
descentralização.

Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funciona-
mento do SUS. Foram mudanças profundas na Saúde Pública brasileira que exigiram, para sua
implantação e funcionamento, o aprimoramento do sistema de informação em saúde.

Após esta lei, a missão do Ministério da Saúde passou a ser: Promover a saúde da popu-
lação mediante a integração e a construção de parcerias com os órgãos federais, as unidades da
Federação, os municípios, a iniciativa privada e a sociedade contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida e para o exercício da cidadania [msa08].

Nesta proposta de universalização do atendimento utilizando-se os vários tipos de finan-
ciamento, nem todos os municípios possuem recursos financeiros e materiais para manter um
hospital ou serviços especializados. Por este motivo há um repasse financeiro dos recursos
de custeio da esfera federal destinados à assistência hospitalar e ambulatorial que configuram

43
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o Teto Financeiro de Assistência (TFA). Seus valores, considerados a fonte de receitas dos
estados e municípios, ou seja, seu faturamento, tem sua principal maneira de execução pela
Transferência Regular e Automática (Fundo a Fundo).

A Transferência Fundo a Fundo consiste na transferência de valores diretamente do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) aos fundos estaduais e municipais, independente de convênios ou
instrumento congênere. Cerca de 70% dos recursos do FNS são repassados fundo a fundo para
estados e municípios [Lam07].

Nas diretrizes do Pacto pela Saúde de 2006 [msa08], publicado em Portaria do Ministério
da Saúde e que contempla o Pacto firmado entre os gestores do SUS, estipularam-se cinco
blocos de financiamento, visando proporcionar maior autonomia aos gestores para a alocação
de recursos, a saber:

• Atenção Básica;

• Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

• Vigilância em Saúde;

• Assistência Farmacêutica;

• Gestão do SUS.

Os atendimentos na emergências tem sua base de financiamento nos recursos repassados
para a atenção básica e atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

O montante de recursos financeiros destinado exclusivamente ao custeio de procedimentos
e ações de atenção básica à saúde compõe o Piso de Atenção Básica Ampliado (PAB) que
é composto de uma parte fixa destinada à assistência básica e uma parte variável, relativa a
incentivos para o desenvolvimento de ações no campo específico da atenção básica.

Os valores referentes ao PAB serão transferidos aos municípios de forma regular e au-
tomática, do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Aos municípios não
habilitados, a grande minoria, cerca de 1% no Brasil, os valores são transferidos ao Fundo
Estadual de Saúde que devem definir critérios para o posterior repasse dos valores.

O PAB-Variável, por sua vez, remunera direta e automaticamente, estados e municípios
habilitados à execução de ações previstas em programas e incentivos do Ministério da Saúde, de
acordo com regulamentação específica. Contemplam as ações básicas de vigilância sanitária,
assistência farmacêutica básica, programa de agentes comunitários de saúde e programa de
saúde da família (PSF).
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Dentre estes recursos há uma compensação devido as especificidades regionais que corres-
ponde a 5% do valor mínimo do PAB fixo, multiplicado pela população do Estado, segundo
alguns critérios pré-estabelecidos. Esta compensação caracteriza um repasse de parte dos re-
cursos dos municípios ao Estado para atendimento de clínicas especializadas que, por algum
motivo avaliado pela gestão como por exemplo custo do equipamento ou pessoal capacitado,
não foram implementadas no município.

Importante ressaltar que cabe aos municípios a realização dos atendimentos relacionados
ao PAB, onde devem ser realizadas estas ações de saúde. Os atendimentos de assistência básica
realizados em unidades de saúde fora do domicílio do pacientes caracteriza-se como gastos de
obrigação de um município realizados em outro município, que necessitam de gestão do Estado
sobre estas ocorrências.

4.2 A Secretaria Estadual de Saúde: Gestão, Custeio e Informatização

A rede de saúde do Estado de Pernambuco é composta pela Secretaria Estadual de Saúde
(SES-PE) que possui diferentes unidades de saúde subordinadas distribuídas em todo o Es-
tado. As unidades, de uma maneira geral, são geridas pelas onze Gerências Regionais de Saúde
(GERES) que têm como função fornecer um apoio às unidades de saúde e à população lo-
cal, estando geograficamente distribuídas nas várias regiões político-administrativas do Estado,
conforme apresentado na Figura 4.1.

Figura 4.1 Distribuição geográfica das GERES.

A SES-PE é um órgão da administração direta, integrante do Sistema de Execução do Poder
Executivo, possuindo entre seus objetivos institucionais:

• executar a política sanitária do Estado;
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• promover e superintender as ações que vise o atendimento integral e equânime das ne-
cessidades de saúde de toda a população;

• orientar e controlar asa ações que visem ao atendimento integral e equânime de saúde de
toda a população;

• acompanhar e fortalecer o Sistema Estadual de Saúde.

Apesar da proposta, no final de 2008, de uma nova estrutura organizacional, a ser aprovado
e implantado em 2009, durante todo este projeto de pesquisa considera-se a SES-PE orga-
nizada conforme uma estrutura organizacional onde a Diretoria de Planejamento em Saúde
encontra-se diretamente vinculada às Unidades Hospitalares visando o controle, regulação e
acompanhamento do funcionamento de cada unidade.

Subordinada à Diretoria de Planejamento, localizam-se os Hospitais Públicos do Estado,
em número de vinte e dois, com onze localizados na região metropolitana e os outros onze no
interior.

A rede estadual de saúde consta de hospitais de grande, médio e pequeno porte com o
objetivo de atendimento à população. Na região metropolitana seis realizam atendimento de
emergência e, entre eles, os quatro maiores possuem implantado e em funcionamento um sis-
tema informatizado que realiza o acompanhamento dos atendimentos, a saber:

1. Hospital da Restauração (HR), o maior hospital público do Nordeste, localizado próximo
ao centro da cidade do Recife no corredor rodoviário que interliga o Recife a Olinda e
Jaboatão dos Guararapes, duas das maiores cidades da Região Metropolitana. Oferece
os serviços especializados na emergência em Neurologia, Neurocirurgia, Clínica Médica
(hemorragias digestivas, intoxicações e envenenamentos), Clínica Pediátrica, Trauma-
tologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Buco-Maxilo-Facial, além de ser referência
no atendimento ao grande queimado;

2. Hospital Agamenon Magalhães (HAM) que atende aos bairros da região norte do Recife
com serviços oferecidos na emergência de Clínica Obstétrica, Clínica Médica, Odon-
tológica, Urgência Cardiológica Pequenas Cirurgias e Otorrino;

3. Hospital Otávio de Freitas (HOF) localizado na região oeste da Região Metropolitana
com serviços oferecidos na emergência de Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Cirurgia
Geral, UTI, Psiquiatria e Traumatologia;
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4. Hospital Getúlio Vargas (HGV) localizado na região leste da Região Metropolitana com
serviços oferecidos na Emergência de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Neurologia, Buco-
Maxilo-Facial, UTI, Traumato-Ortopedia, Politraumatismo e Cirurgia Vascular.

Os outros hospitais de grande porte, mas que não possuem o sistema informatizado de
atendimento da emergência ou que encontram-se em fase de projeto de implantação, são o
Hospital Barão de Lucena e o Hospital Regional do Agreste em Caruaru.

Na Figura 4.2 apresenta-se a estrutura da Diretoria de Planejamento onde encontram-se
subordinados os Hospitais Públicos.

Figura 4.2 Estrutura da Diretoria de Planejamento da SES-PE.

Dentro da estruturação hierárquica, as unidades de saúde precisam de autorização e dados
da SES-PE para tomar decisões relativas aos seus servidores, acompanhar o seu faturamento e
recebimento e, principalmente, acompanhar e melhorar o sistema de saúde.

Por sua vez, a SES-PE baseia-se nas ocorrências realizadas nas unidades de saúde, como
notificação de doenças, necessidade de leitos, óbitos, altas, transferências, internamentos, en-
tre outras, para apoiar as decisões sobre investimentos e gestão no sentido de melhoria no
atendimento à população e políticas públicas. Cabe também a SES-PE a responsabilidade pela
prestação de informações ao Ministério da Saúde e intermediação de captação de recursos fi-
nanceiros.

Cabe a cada unidade descrever como serão utilizados os recursos financeiros, produtividade
dos servidores e produtividade das clínicas prestadoras de serviço, assim como licitações e
controle do patrimônio, para apreciação da SES-PE.
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Desta forma, cada uma das unidades de saúde possuem uma certa autonomia na sua gestão.
Segue-se uma visão geral sobre o gerenciamento de uma unidade de saúde para um melhor en-
tendimento da necessidade de informatização dos processos, permitindo uma contextualização
do papel da emergência em uma gestão pública de saúde.

4.2.1 A Gestão Hospitalar

O funcionamento de um hospital público possui uma série de processos que envolvem a im-
plantação de diversos sistemas que necessitam de integração para a geração de informações
consolidadas de interesse da SES-PE. Torna-se necessário um entendimento dos processos na
para detalhamento posterior da localização da emergência neste amplo contexto.

Em linhas gerais, o fluxo genérico do processo de gestão de uma unidade hospitalar de
uma unidade de saúde envolve diversos setores como recepção, emergência e internamento
conforme apresentado na Figura 4.3.

Figura 4.3 Fluxo do Processo de Gestão Hospitalar. Retirada de [ses06].

Contudo, devido à grande quantidade e diversidade de características das diferentes unidades
de saúde da rede SUS no Estado de Pernambuco, deve-se considerar a possibilidade de adap-
tação do fluxo de processo apresentado.

Segundo [ses06] podemos considerar um sistema de gestão hospitalar baseado nos seguintes
processos:

• gerenciamento do apoio técnico assistencial: relacionado aos serviços hospitalares presta-
dos aos pacientes através de procedimentos médicos e de enfermagem. Inclui funciona-
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lidades que estarão presentes desde o controle da admissão do paciente, registro clínicos
até as solicitações realizadas para o paciente e anotações médicas e/ou de enfermagem;

• gerenciamento administrativo e financeiro e recursos humanos: relacionado com as ativi-
dades operacionais e administrativas de uma unidade de saúde. Envolve os setores que
interagem entre si neste processo como compras, contabilidade, financeiro, patrimônio,
custos e faturamento.

• gerenciamento da atenção à saúde: por envolver o atendimento na emergência, segue um
detalhamento a seguir.

4.2.1.1 Gerenciamento da Atenção à Saúde

O gerenciamento da atenção à saúde está relacionado com as atividades e procedimentos aplica-
dos ao paciente, estando em atendimento na emergência, internado com tratamento nas diversas
clínicas médicas da unidade de saúde ou no ambulatório.

Pode-se agrupar as atividades e procedimentos nas seguintes gestões:

• gerenciamento de pacientes externo na emergência: está relacionado as ações empre-
gadas na emergência, para recuperação de pacientes cujos agravos de saúde necessitam
de assistência imediata por apresentarem risco de morte;

• gerenciamento dos pacientes no internados: está relacionado ao conjunto de ações em-
pregadas na recuperação do paciente envolvendo diferentes clínicas disponibilizadas pela
unidade hospitalar;

• gerenciamento de pacientes externos no ambulatório: quando do atendimento após 24
horas da ocorrência médica.

Este tipo de gerenciamento está diretamente relacionado com a solução de BI proposta neste
trabalho, visto que servirá de auxílio ao gerenciamento de atenção à saúde.

Cada processo envolvido na Gestão Hospitalar pode representar um sistema a ser desen-
volvido pela área responsável pela Tecnologia da Informação com o objetivo de melhoria na
gestão da unidade de saúde. A emergência e o sistema que realiza o acompanhamento do
atendimento do paciente, o SAPE, que encontra-se descrito neste capítulo, representa somente
a informatização de um dos processos, o que demonstra-se fortemente a necessidade de inte-
gração com as partes restantes da grande estrutura organizacional de uma gestão hospitalar.
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4.2.2 Conjuntura Atual da Informática na SES-PE

A SES-PE conta com um Comitê de Informática que busca estabelecer metas e objetivos para
o processo de automação da rede hospitalar e da própria Secretaria, que possui as seguintes
metas:

• democratizar as informações;

• descentralizar os serviços da SES-PE pelos hospitais com o objetivo de reduzir o processo
operacional, tornando os hospitais mais autônomos, com potencial para gestão própria,
porém sob a subordinação à GERES e SES-PE.

• melhorar a comunicação entre as diferentes Unidades de Saúde pública;

• avaliar e propor informatização da rede hospitalar do Estado.

Muitas das informações hoje centralizadas na SES-PE e nas unidades de saúde são de in-
teresse para a população e diferentes órgãos da administração direta e indireta. Informações
sobre epidemias, unidades de referência em determinado atendimento, campanhas de saúde,
ações em situação de emergência de saúde pública e fornecimento de medicamentos envolvem
diretamente o processo de gestão pública da saúde.

Existem diversos sistemas desenvolvidos e distribuídos por diversos fornecedores, inclusive
o DATASUS, Departamento de Informática do SUS, órgão da Secretaria Executiva do Minis-
tério da Saúde, que visam atender à integração entre as unidades hospitalares e a Secretaria de
Saúde.

O acesso aos sistemas disponibilizados nos hospitais permitem interligações permitindo a
troca de informações sobre:

• controle de recursos humanos;

• controle de epidemiologias;

• vigilância sanitária;

• controle de medicamentos;

• controle de autorizações de internamento e leitos;

• orientação, supervisão e fiscalização;

• regulação de leitos de gestantes;
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• orçamentos e licitações.

Com o objetivo de exercer um controle da rede hospitalar, a SES-PE mantém um cadastro
das unidades hospitalares com suas características e capacidades. Através de fiscalização sis-
temática e contato com as unidades mantém atualizadas as informações sobre tetos financeiros
possibilitando relatos de pareceres sobre cada unidade de saúde.

Para a comunicação entre as unidades de saúde e destas com a SES-PE, existe um contrato
de prestação de serviços técnicos especializados com a PE Multidigital para a implantação,
operacionalização e manutenção de uma solução integrada de telecomunicações e informática,
que permite a constituição de uma rede abrangendo todo o estado de Pernambuco. Esta rede
permite o acesso a sistemas de informação da gestão pública, acesso à internet e conexão da
Secretaria aos sistemas e bases de dados dos hospitais públicos interligados [ped08].

Na seqüência apresenta-se o sistema que realiza o atendimento aos pacientes nas emergên-
cias das unidades de saúde.

4.3 O Sistema de Atendimento aos Pacientes da Emergência (SAPE)

O SAPE, desenvolvido pela Empresa de Fomento de Informática de Pernambuco (FISEPE),
empresa pública do Estado de Pernambuco, atual Agência de Tecnologia de Pernambuco (ATI),
teve sua implantação inicial realizada no Hospital da Restauração no ano de 2001. Desen-
volvido em linguagem Delphi, numa arquitetura tipicamente Cliente/Servidor utiliza o Sistema
Gerenciador de Banco de Dados SqlServer 2000, da Microsoft. A Figura 4.4 apresenta a
tela inicial do sistema implantado nas emergências dos quatro maiores hospitais do Estado de
Pernambuco.

O sistema possui a finalidade básica realizar o registro de entrada dos pacientes nas emergên-
cias dos hospitais públicos. Ao solicitar atendimento em uma emergência, são cadastrados os
dados do paciente, a ocorrência do fator gerador da emergência e a posterior baixa do atendi-
mento, associada a um motivo informado pelos médicos.

Na recepção dos hospitais existem microcomputadores e impressoras onde cadastra-se o
paciente quando da primeira vez no hospital, ou, se necessário, atualizadas as informações no
caso de atendimentos anteriores. Posteriormente é emitida uma ficha de atendimento que segue
com o paciente, ou acompanhante, sendo preenchida pelo(s) médico(s) durante o atendimento.

Quando da liberação do paciente ou qualquer movimentação dentro do hospital, ou entre
hospitais, novos dados da ficha de atendimento são digitados no sistema, informando a situação
do atendimento do paciente.
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Figura 4.4 Tela Inicial do Sistema de Atendimento aos Pacientes da Emergência (SAPE).

As fichas de atendimento, apesar de não serem consideradas prontuários, servem de base
para uma análise das ocorrências de crimes contra menores, mulheres e cidadãos em geral bem
como acidentes de trânsito e outros motivos classificados em natureza da ocorrência. Cabe a
Secretaria de Saúde a unificação compartilhada dos domínios de nomes das tabelas comuns a
todos os hospitais da rede pública estadual onde o sistema encontra-se implantado.

O SAPE, inicialmente desenvolvido para atendimento às emergência, teve acrescido à sua
funcionalidade inicial, durante o seu desenvolvimento, os seguintes módulos integrados à mes-
ma base de dados:

• SAPE Ambulatório: responsável por gerenciar o agendamento das consultas realizadas
no ambulatório das unidades de saúde;

• SAPE Internamento: realiza o gerenciamento de internamento dos pacientes oriundo das
emergências, transferidos de outros hospitais ou de atendimentos previamente agendados
(eletivas);

• SAPE Farmácia: módulo responsável pelo controle da prestação da assistência farma-
cêutica da unidade de saúde;
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• SAPE Faturamento: controla a conta hospitalar através da integração de laudos de autori-
zação de realização de procedimentos, internações, procedimentos de alto custo, controle
das cotas da unidade de saúde.

Nem sempre todos os módulos são implementados em um hospital. Em face a realidade
administrativa e financeira de cada unidade de saúde, a SES-PE determina, seguindo recomen-
dações da equipe de Tecnologia da Informação, quais dos módulos serão implantados, ne-
gociando os prazos com os envolvidos. Por exemplo, no Hospital Geral de Areias (HGA)
localizado no bairro da Estância e no Hospital Barão de Lucena (HBL) no bairro da Iputinga,
ambos na região metropolitana somente encontram-se implantados os módulos de Ambulatório
e Faturamento.

Por determinação do Ministério da Saúde o atendimento a ser considerado emergencial não
deve exceder 24 horas. Ultrapassando este prazo, passa-se a ser considerada uma internação,
sendo considerado encerrado o respectivo atendimento na emergência com o gerenciamento
passando para o módulo de internamento. Uma rotina específica do sistema realiza a baixa dos
atendimentos que ultrapassam as 24 horas.

O modelo de entidade e relacionamentos referente ao SAPE, módulo emergência, encontra-
se no Apêndice A.

Dentre as funcionalidades do SAPE Emergência as principais são:

• realizar o cadastramento dos dados do paciente, como identificação, endereço, filiação,
sexo e idade;

• registrar o tipo de ocorrência, ou seja, o fator gerador do atendimento;

• registrar a procedência do paciente;

• gerenciar a movimentação e localização do paciente na unidade de saúde;

• registrar o destino do paciente após o atendimento;

• identificar acidentes de trabalho;

• registrar atendimentos que gerem ocorrências policiais;

• registrar os motivos das baixas dos atendimentos, inclusive óbitos;

• identificar as transferências realizadas entre as unidades de saúde;

• permitir acesso à emergência de pacientes não identificados, ou seja, pacientes que devi-
do às condições clínicas encontrava-se impossibilitado de identificar-se;
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• disponibilizar o acompanhamento do atendimento ao Serviço Social da unidade de saúde.

Apesar de atender ao que se propõe enquanto instrumento de operacionalização da emergên-
cia de uma unidade de saúde, o SAPE apresenta algumas limitações que identificam-se a seguir
e servem de base para a proposta de uma outra solução de tecnologia da informação.

O SAPE Emergência mesmo atendendo satisfatoriamente as ocorrências nas unidade de
saúde carece de ferramentas para o suporte à tomada de decisão necessárias para os gestores da
área de saúde, inclusive de uma visão mais orientada aos recursos aplicados.

Com a transferência de recursos financeiro em sua parte fixa, os municípios recebem o PAB
para a manutenção de vários serviços, entre eles os atendimentos das emergências. Pacientes
enviados de um município para outro, o que ocorre principalmente na região metropolitana,
geram gastos no atendimento do município destino, nem sempre havendo o repasse dos valo-
res recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde aos município de origem. Esta identificação é
considerada de grande importância para o Estado.

Devido aos dados do SAPE não estarem integrados entre os hospitais, e também por não
tratar-se de uma ferramenta de gestão estadual, surgem problemas como um melhor gerencia-
mento das transferências de pacientes entre as unidades de saúde.

O cadastramento de um mesmo paciente que tenha atendimento em várias das unidades de
saúde tendem a causar uma distorção em estatísticas consolidadas.

A base de dados com informações diversas sobre o atendimento não apresenta-se de uma
maneira que auxilie uma visão estratégica no direcionamento de ações de gestão pública, o que
leva a proposta de um complemento ao sistema transacional.

4.3.1 Uma proposta de Data Warehouse para a SES-PE

Face aos problemas identificados e como oportunidade de melhoria, surge a proposta de uma
solução utilizando-se de dados consolidados em um ambiente em que se permita simulações e
análises com cruzamento das informações geradas nos atendimentos, caractarizando-se como
uma alternativa de auxílio à gestão do processo de atendimento aos pacientes nas emergências
garantindo, principalmente, o direito de atendimento dos pacientes.

Uma vez apresentado o modelo de dados, as funcionalidades existentes e com o problema
identificado, novos requisitos são avaliados como um desafio à elaboração de uma solução de
gestão, descritos a seguir.



4.3 O SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA EMERGÊNCIA (SAPE) 55

4.3.2 Análise dos Requisitos

Seguindo as Fases de Desenvolvimento de um Data Warehouse explicitadas no Capítulo 2,
após a fase de viabilização do projeto segue-se a Fase de Definição dos Requisitos de Negócio.

Nesta etapa, segundo Kimball [KR02], há a necessidade de decidir sobre quais processos
de negócios serão modelados pela combinação de um entendimento dos requisitos de negócio
com um entendimento dos dados disponíveis.

Segundo Sommerville [Som03], as descrições das funções e restrições são os requisitos
para o sistema e o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar estas restrições é
chamado de engenharia de requisitos. Os requisitos funcionais para um sistema descrevem
a funcionalidade ou os serviços que se espera que o sistema forneça. Os requisitos funcionais
podem ser expressos de diferentes maneiras. Uma tabela de requisitos vem sendo utilizada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) como forma de apresentação,
que será utilizada também neste trabalho.

Baseando-se no modelo de entidade e relacionamento do sistema transacional e com o
conhecimento das funcionalidades disponibilizadas pelo SAPE, após reuniões realizadas com
gestores da SES-PE, surgiram um conjunto de informações gerenciais que caracterizam os
novos requisitos funcionais de uma solução de apoio à decisão.

A Tabela 4.1 apresenta a lista de requisitos avaliados pelos gestores.

Requisito Descrição do Requisito
01 Permitir análise dos Atendimentos por série de tempo: data do registro do pa-

ciente.
02 Permitir a análise dos Atendimentos por uma visão de Cidade e Estado de

domicílio do Paciente.
03 Permitir a análise dos Atendimentos por Tipo de Ocorrência.
04 Permitir a análise dos Atendimentos por Procedência do Paciente.
05 Permitir a análise dos Atendimentos por Destino do Paciente.
06 Permitir a análise dos Atendimentos por Emergência de Origem.
07 Permitir a análise dos Atendimentos por Acidentes de Trabalho.
08 Permitir a análise dos Atendimentos por Forma de Transporte do Paciente até o

Hospital.
09 Permitir a análise dos Atendimentos de Pacientes Não Identificados nas

emergências.
10 Permitir a análise dos Atendimentos Baixados associados ao Médico.
11 Permitir a análise dos Atendimentos por Hospitais.

Tabela 4.1 Requisitos necessários para a implementação do DW.

O requisito de análise dos atendimentos por série de tempo especifica em que data, podendo
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ser especificadas outras granularidades como ano, mês, dia da semana, semestre, o paciente
realizou o atendimento servindo de análises relacionadas com outras informações como data
de maior ocorrência de alguma agressão, transferência, internamento, entre outras.

Com relação ao requisito de localização do paciente, baseado no endereço informado con-
segue-se identificar em qual Estado e município reside o paciente e qual a ocorrência relativa
ao seu atendimento.

As ocorrências são consideradas os fatos geradores do atendimento tornando-se importante
seu relacionamento com as datas e localização dos domicílios dos pacientes, bem como seu
destino após o atendimento.

A identificação e acompanhamento da procedência dos pacientes podem gerar informações
sobre as ações a serem realizadas na tentativa de minimizar o tempo de transporte, que identifica-
se utilizando o requisito forma de transporte.

O destino do paciente após o atendimento combinado com outros requisitos podem indicar
que ocorrências, em que datas e localizações estão sendo direcionados os pacientes visando
ações que minimizem o sobrecarregamento de outras unidades de saúde.

Os grandes hospitais públicos possuem várias emergências para a entrada dos pacientes,
como emergências traumatológica, pediátrica e cardiológica, entre outras. Uma associação
com os outros requisitos podem indicar a necessidade de alguma especialidade médica asso-
ciada a demanda das ocorrências ou que tipo de atendimento vem sendo realizado com maior
quantidade.

Os acidentes de trabalho também merecem uma atenção especial, visto que há implicações
legais para pacientes nesta condição. É de responsabilidade da unidade de saúde a emissão
de declarações sobre o atendimento de pacientes vítimas de acidente de trabalho. Visando o
atendimento deste direito do paciente, análises consolidadas com datas e tipos de ocorrência
podem gerar soluções de gestão com tratamento específico para minimizar estas ocorrências.

O profissional médico que realizou algum procedimento na emergência também necessita
ser identificado, permitindo-se auferir os tipos de ocorrências e destino do paciente por profis-
sional, entre outras análises.

Todos os requisitos necessitam da identificação por unidade de saúde. Somente com esta
informação torna-se possível identificar como cada ocorrência vem sendo correlacionada com
os outros requisitos para possibilitar gestão por hospital através de uma visão geral integrada
das emergências.

Após a análise de requisitos segue-se a elaboração do Modelo De Dados Dimensional da
solução de BI.



4.3 O SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA EMERGÊNCIA (SAPE) 57

4.3.3 O Modelo de Dados Dimensional

Seguindo a linha central das Fases Desenvolvimento explicitada no Capítulo 2, a fase seguinte
consiste da tradução dos requisitos em um modelo dimensional e a transformação deste modelo
dimensional em uma estrutura física.

Algumas etapas são realizadas nesta fase após a seleção do processo de negócio [KR02], a
saber:

• declarar o grão: que nível de detalhe de dados deve ficar disponível no modelo dimen-
sional;

• escolher as dimensões: uma determinação de granularidade cuidadosa determina a di-
mensionalidade principal da tabela de fatos;

• identificar os fatos: a interseção entre as dimensões relacionadas.

O modelo dimensional referente ao SAPE apresenta-se na Figura 4.5.

Todas as colunas das tabelas e suas características estão detalhadas no Apêndice A.

Para a elaboração das tabelas de dimensão e fatos os critérios mais relevantes encontram-se
detalhados a seguir.

4.3.3.1 Definição das Dimensões

Na elaboração do modelo dimensional a definição das dimensões baseiam-se nos requisitos
definidos pelos gestores envolvidos na proposta de solução.

Na maioria das dimensões, algumas colunas da tabela encontram-se desnormalizadas. No
ambiente do DW esta situação não é considerada um grande problema pois as tabelas de di-
mensão não sofrem atualizações freqüentes e são geralmente pequenas em relação às tabelas
de fatos. O considerável ganho de performance nas consultas justificam esta alternativa.

Dentre as diversas dimensões de um DW, a dimensão tempo, associada a tabela do modelo
denominada Data_Registro, possui um alto nível de granularidade. Esta tabela possui os atri-
butos detalhados da data de registro do atendimentos, permitindo a consulta por dia da semana,
mês, ano, dia do ano, semana do ano, semestre, quadrimestre, trimestre e bimestre. Desta
forma viabiliza-se uma análise em vários níveis de detalhe da data do atendimento atendendo
ao requisito identificado.

Na tentativa de unificação dos valores de tabelas para a consolidação dos bancos de cada
hospital na SES-PE, um dos problemas relatados anteriormente, houve, como parte da tarefa
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Figura 4.5 Modelo Multidimensional do SAPE Emergência.
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deste trabalho, uma unificação em uma única tabela com a proposta que seja liberada pela
Secretaria de Saúde, permitindo uma conformidade de domínio.

Desta forma, as tabelas Destino, Procedencia, Emergencia_Origem, Tipo_Ocorrencia e
Forma_Transporte possuem domínios unificados, o que permite que a carga seja realizada sem
a necessidade de uma tarefa de comparações. Cada uma destas tabelas tiveram seus domínios
analisados servindo como referência para a criação de uma nova tabela.

Para citar um exemplo, o código de uma natureza de ocorrência "Agressão"encontra-se com
o mesmo código em todos os hospitais. Na coluna Tipo_Ocorrência "Arma de Fogo", associada
a natureza "Agressão"estão cadastradas com um mesmo código em todos os hospitais. Cabe a
SES-PE, se houver necessidade e através de acesso remoto implementado da PE Muldigital, in-
serir novos tipos e natureza de ocorrência nos bancos dos hospitais, visto que, propositalmente,
não se permitirão alterações pelos usuários locais.

Na tabela Pacientes por devido ao sigilo das informações em relação ao tipo de ocorrência
do atendimento, o nome do paciente não encontra-se disponibilizado, assim como carece de
importância gerencial este nível de detalhamento.

Como a base de dados é disponibilizada por hospital, pode ocorrer a situação de um mesmo
paciente estar cadastrado em mais de um hospital. No processo de ETL, na fase de limpeza
dos dados, realizou-se um tratamento específico na transformação dos dados na tentativa de
identificar estas repetições que podem gerar desvios no resultado de uma análise. No Capítulo
4 o processo de eliminação das duplicações será mais detalhado.

Os endereços dos pacientes nem sempre são fornecidos com o Código de Endereçamento
Postal (CEP). O SAPE permite uma busca do CEP a partir da informação da Unidade da Fe-
deração e Cidade, obrigatórios, e uma descrição, mesmo que parcial, do logradouro. Uma
vez informado o logradouro e solicitada uma pesquisa, alguns resultados são sugeridos com a
apresentação do logradouro, bairro e, em casos de logradouros com mais de um CEP, o intervalo
dos números das residências que compõem o CEP. Cabe ao atendente na recepção identificar
o endereço do paciente a partir dos dados fornecidos. Há uma política de conscientização da
importância da localização do endereço correto do paciente.

No processo de ETL realiza-se uma busca em uma tabela de CEP para identificar os dados
do domicílio do paciente. Cerca de 70% dos paciente nas bases de dados encontram-se com o
CEP cadastrado.

Em alguns atendimentos o paciente não encontra-se em condições de fornecer os dados
pessoais para o cadastro. Nestas situações a ficha de atendimento é emitida com a geração de
um código do paciente, porém como um paciente não identificado. Cabe ao Serviço Social da
unidade de saúde, durante, ou após, o atendimento, a identificação do paciente e o seu registro
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no SAPE.
Para as dimensões Acidente de Trabalho e Paciente Não Identificado, utilizou-se o conceito

de dimensão degenerada. Neste conceito, não há a criação de uma dimensão no modelo dimen-
sional. A indicação de acidente de trabalho é representado por uma coluna na tabela de Fatos
com um indicador "S"para o caso de identificação positiva e "N"para a identificação negati-
va. Isto representa uma alternativa à criação de uma dimensão com unicamente dois registros
onde serão necessárias junções de tabelas nas análises. Desta forma, a coluna que seria criada
na tabela de fatos e seria a chave estrangeira para uma dimensão torna-se uma coluna especí-
fica, identificando a ocorrência de um acidente de trabalho no atendimento. A mesma solução
aplica-se ao caso de Pacientes Não Identificados.

No cadastramento de pacientes na emergência, a data de nascimento nem sempre encontra-
se digitada pois em algumas situações o próprio paciente e/ou o acompanhante desconhece a
informação. O sistema transacional, neste caso, exige a informação de uma idade estimada a
ser fornecida pelo atendente.

Nos requisitos elicitados, devido a grande variação de idade dos pacientes e visando fa-
cilitar a análise das informações, optou-se pelo enquadramento das faixas etárias apresen-
tadas na Tabela 4.2. Devido a quantidade pequena de faixas e buscando melhoria na perfor-
mance diminuindo-se as junções, utilizou-se novamente o conceito de Dimensão Degenerada,
evitando-se a criação de uma dimensão. As faixas serão disponibilizadas como uma coluna na
tabela de fatos sem a correlação em uma dimensão.

Faixa Descrição da Faixa
01 0 a 5 anos
02 6 a 9 anos
03 10 a 19 anos
04 20 a 29 anos
05 30 a 39 anos
06 40 a 49 anos
07 50 a 60 anos
08 Mais de 60 anos

Tabela 4.2 Faixas Etárias

Utilizando-se novamente dos mesmos critérios e do conceito de Dimensão Degenerada, os
horários dos atendimentos, que são os mais variados possíveis na entrada das emergências,
foram enquadrados nas faixas apresentadas na Tabela 4.3

As tabelas de dimensão e as correspondências com o modelo relacional encontram-se de-
talhadas no Apêndice A. Um melhor entendimento dos conteúdos de cada uma das dimensões



4.3 O SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA EMERGÊNCIA (SAPE) 61

Faixa Descrição da Faixa
01 00:00 às 02:00
02 02:01 às 04:00
03 04:01 às 06:00
04 06:01 às 08:00
05 08:01 às 10:00
06 10:01 às 12:00
07 12:01 às 14:00
08 14:01 às 16:00
09 16:01 às 18:00
10 18:01 às 20:00
11 20:01 às 22:00
12 22:01 às 24:00

Tabela 4.3 Faixas de Horários

será possível quando da apresentação das análises, no Capítulo 4.

4.3.3.2 Definição dos Fatos

A tabela de fatos, Atendimento, utilizando os conceitos apresentados no Capítulo 2, é elabo-
rada com as chaves primárias de todas as dimensões. Uma nova coluna, seqüencial torna-se
necessária por haver a possibilidade, que tornou-se materializada na implementação, de um
mesmo paciente realizar um atendimento com as mesmas características em uma mesma data.

As medidas representam as seguintes situações do atendimentos:

• Atend_QTD: quantidade de atendimentos realizados.

• Atend_QTD_Obito: quantidade de atendimentos cujos pacientes evoluíram ao óbito;

• Atend_QTD_Transferencia: quantidade de atendimentos com pacientes transferidos para
outra unidade de saúde;

• Atend_QTD_Alta: quantidade de atendimentos com pacientes que receberam alta.

Nas análises a serem realizadas cabe observar que cada registro na tabela de fatos corres-
ponde a um atendimento. Neste atendimento podem ter ocorrido o óbito, a transferência ou a
alta. A tabela de Fato também encontra-se detalhada no Apêndice A.
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4.4 Considerações Finais

Neste capítulo justifica-se a elaboração do Modelo Dimensional, resultado de um processo
iterativo onde, mesmo quando considerado finalizado, sempre necessita de refinamentos que
geram novas correções. Em algumas situações, somente na realização das análises, fase final
do projeto, identificaram-se novas necessidades de ajustes, o que reforça que, semelhante a
outras atividades, a fase de manutenção deve ter sua importância ressaltada no processo.

Importante salientar também que toda a construção do Data Warehouse do SAPE Emergên-
cia vem respeitando cada uma das Fases de Desenvolvimento descritas no Capítulo 2.

No próximo capítulo apresentam-se as Fases de Seleção do Produto, Projeto Físico, Pro-
jeto e Desenvolvimento da data staging area, Especificações e Desenvolvimento da Aplicação
Analítica, citando-se a ferramenta utilizada, sua arquitetura e principais funcionalidades.

No final, os resultados das análises obtidas com a implementação deste modelo dimen-
sional e a utilização da ferramenta, justifica-se enquanto solução de BI em uma proposta para
a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.



CAPÍTULO 5
Implementação da Solução de BI

Inicialmente são elencados os critérios de seleção e realizada uma comparação que justificam a
implementação da solução de Business Intelligence (BI) utilizando-se de uma solução gratuita
e em código aberto.

Apresentam-se, na seqüência, as principais atividades realizadas no processo de ETL, com
uma avaliação desta tarefa. Segue-se a elaboração do cubo OLAP e, no final, realiza-se uma
avaliação sobre esta fase.

Seguindo-se todo um processo de desenvolvimento proposto no Capítulo 2, essas fases
correspondem às atividades Projeto Técnico de Arquitetura, Seleção e Instalação do Produto,
a atividade Projeto Físico e Projeto e Desenvolvimento da Data Staging Area e a atividade
Especificação da Aplicação Analítica.

5.1 Introdução

A iniciativa de instalar um BI corporativo frequentemente torna-se uma coleção de soluções
disjuntas usando uma combinação de aplicações comerciais caras, fechadas e de difícil manu-
tenção.

Tal fato deve-se ao fato de que cada ferramenta é projetada para operar em uma tarefa muito
específica. Os processos de negócios devem ser quebrado em pedaços e em tarefas distintas
como geração de relatórios, análise, mineração de dados, workflow, entre outras. A grande
dificuldade é identificar uma plataforma responsável pela gestão, verificação e coordenação
destas tarefas. Pessoas e procedimentos são chamados para resolver estas deficiências.

Neste trabalho, elaboramos uma proposta de BI utilizando software livre, orientada a soluções
que integra componentes de código e padrões abertos com um mecanismo de análise dire-
cionado a processos. Assim os usuários têm liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar,
modificar e aperfeiçoar o software.

63
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5.2 Problemas das Ferramentas de BI

Dentre as ferramentas que propõem soluções de BI disponibilizadas atualmente no mercado,
encontramos os seguintes problemas a serem considerados no momento da escolha, para citar
apenas alguns principais:

• Alto custo: além do alto preço de aquisição do produto, devem ser considerados os custos
de manutenção, suporte e serviços relacionados ao software;

• Baixa usabilidade: diretamente ligado ao diálogo na interface e a capacidade do software
em permitir que o usuário alcance suas metas de interação com o menor gasto de tempo;

• Dificuldade de implementação: problemas na transferência da solução do fornecedor
para o cliente;

• Baixa customização: problemas de integração da solução com as regras de negócio da
organização;

• Orientação a ferramentas: as soluções tendem a ser um conjunto de ferramentas e não
um ambiente integrado;

• Baixa extensibilidade: as soluções são proprietárias e difíceis, algumas vezes impossível,
para os clientes e consultores expandirem as funcionalidades da solução. Compra-se o
direito de utilização e geralmente com pagamento no primeiro dia;

• Difícil auditoria: dificuldade na identificação de tarefas realizadas pelos usuários, ações
realizadas, tempo gasto e desempenho no processo.

• Escolha sem prototipagem: contratos e valores financeiros geralmente são firmados antes
de uma melhor avaliação através de projeto piloto com elaboração de um protótipo;

• Falta de flexibilidade da licença: Ferramentas para a apresentação do resultado de uma
consulta no ambiente de BI normalmente requerem licenças de outros aplicativos para a
apresentação do resultado de uma análise.

5.3 Análise das Ferramentas

Para identificação da melhor ferramenta de Business Intelligence é importante observar quais
critérios devem ser levados em consideração no processo de escolha e realizar uma comparação
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entre as ferramentas disponíveis, baseadas em software livre.

5.3.1 Critérios de Seleção

Alguns fatores servem de base na utilização de critérios de escolha da ferramenta. A neces-
sidade específica do estudo de caso e os trabalhos relacionados serviram de fundamento para
a seleção. Enquanto baseada em código aberto, a compatibilidade com diferentes sistemas
operacionais torna-se fator determinante bem como a linguagem de desenvolvimento, a ser
considerada em possíveis customizações solicitadas pela organização.

A realização de tarefas de forma prática, fácil e intuitiva, ou seja, a usabilidade, serve como
mais um critério de comparação entre as ferramentas. Nesta avaliação não se utiliza um padrão
especificamente definido, mas uma comparação quando da instalação das diversas ferramentas
em um único ambiente com o objetivo de obtenção de resultados em análises semelhantes.

Em relação ao servidor OLAP deve ser considerada a compatibilidade com os bancos de
dados, utilizando-se da mesma premissa de SGBD com código aberto. Considera-se também a
linguagem de consulta OLAP e o protocolo padrão de acesso disponibilizado para os clientes
da aplicação.

A ferramenta disponibilizada ao cliente que permite realizar as análises no modelo dimen-
sional e a versatilidade na exportação dos resultados em vários formatos também são critérios
a serem considerados, assim como a possibilidade de especificações de níveis de segurança na
visualização das simulações realizadas.

A portabilidade de utilização em ambiente WEB, em uma rede interna ou em ambiente
externo à organização, facilita sobremaneira a versatilidade na realização das análises pelos ge-
stores envolvidos, dispensando a tarefa muitas vezes dispendiosa de instalação e configuração
para um perfeito funcionamento.

Outro critério adotado refere-se as funcionalidades complementares como visualização em
tabela, visualização em gráficos, visualização geográfica, geração de relatórios e dashboard,
ou seja, uma possibilidade de disposição gráfica através de indicadores com intervalos pré-
definidos, semelhante a um painel de instrumentos. São frequentemente um conjunto de grá-
ficos que ilustram o comportamento ao longo do tempo de uma determinada característica,
por exemplo, a evolução das vendas de um determinado produto em função de uma meta pré-
estabelecida a ser alcançada.

O conceito de ferramenta integrada de um único fornecedor, embora seja desejável, não se
considera um fator determinante na escolha, visto que a integração entre ferramentas e ambi-
entes atualmente pode ser considerado um padrão na viabilidade de solução em tecnologia da



66 CAPÍTULO 5 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BI

informação.

A periodicidade de atualização das ferramentas pela comunidade responsável, resultando
em lançamentos de novas versões podem representar, em uma primeira análise, o grau de in-
vestimento intelectual e de aceitação no mercado. Mesmo não sendo um fator decisivo em
uma escolha de solução, torna-se também um critério a ser considerado visto que garante uma
certa tendência tanto de evolução da solução como de adaptação às novidades tecnológicas
disponibilizadas.

Na Tabela 5.1, apresentam-se os critérios a serem analisados do cliente e do servidor OLAP.

Critério Cliente OLAP Servidor OLAP
Software Livre X X

Linguagem Desenvolvimento X X
Sistema Operacional X X

Usabilidade X X
SGBDs Disponibilizados X
Linguagem de Consulta X X

Gerenciamento das Análises X
Ambiente WEB X

Visualização em Tabela X
Visualização de Gráficos X
Visualização Geográfica X
Geração de Relatórios X

Dashboards X
Periodicidade de Atualização X X

Tabela 5.1 Critérios Utilizados para Seleção da Ferramenta.

5.3.2 As Ferramentas Analisadas

Uma vez estabelecidos os critérios, faz-se necessário a instalação e configuração dos ambientes
utilizando-se da ferramentas disponíveis analisadas, a saber:

5.3.2.1 Mondrian

O Mondrian [mon09] é um servidor OLAP desenvolvido em linguagem Java [jav09] que torna-
se independente de sistema operacional por permitir a instalação em uma máquina virtualizada
Java, permitindo consultas OLAP em banco de dados relacional.

Na comunidade que disponibiliza projetos em software livre [sou09] o Mondrian representa
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a mais consolidada ferramenta em software livre como servidor OLAP [mon09].

O Mondrian executa consultas em uma linguagem padrão do modelo dimensional, o MDX
(Multidimensional Expressions) [mdx09], obtendo os dados de um banco de dados relacional.
Internamente, o Mondrian converte uma consulta MDX em consultas SQL submetidas ao
SGBD relacional e compõe as respostas retornadas pelo SGBD em uma visão de cubo, para ser
retornada a cliente OLAP.

5.3.2.2 JPivot

O Jpivot [jpi09] caracteriza-se como um cliente OLAP que renderiza tabelas OLAP utilizando
navegações como drill down, slice e roll-up disponibilizadas pelo servidor OLAP Mondrian.

Desenvolvido na linguagem Java possibilita a instalação em todos os sistemas operacionais
que possuam a máquina virtual Java (JVM).

Utiliza-se de componentes de um framework para a criação de gráficos, tabelas, opções de
navegação e impressão dos relatórios em vários formatos. Com a utilização dos componentes,
o usuário final pode navegar de uma forma fácil e intuitiva pelo modelo dimensional.

Cabe ao Jpivot enviar ao servidor de dados OLAP consultas em linguagem MDX resul-
tantes das análises realizadas pelo usuário na interface OLAP no cliente WEB. Permite acesso
diretamente à base de dados relacional utilizando-se a implementação da interface específica
do Mondrian.

O JPivot, enquanto cliente OLAP, compõe, de forma integrada, as várias ferramentas de
código aberto para OLAP, como o próprio servidor OLAP Mondrian.

5.3.2.3 OpenI

O OpenI [ope09] caracteriza-se como uma aplicação WEB desenvolvida com tecnologia J2EE
cumprindo o critério de possibilitar a instalação em uma maquina virtual Java (JVM) tornando-
se, desta forma, multiplataforma.

Como um cliente OLAP, permite uma visualização simples e clara dos dados disponibi-
lizados pelo servidor OLAP em consulta a banco de dados relacionais. Desta forma o usuário
pode intuitivamente construir e armazenar relatórios, planilhas e gráficos de maneira bastante
intuitiva.

Através da gestão dos projetos cadastrados em seu ambiente, gerencia também usuários,
arquivos, conexão com servidores de dados OLAP, seleção de cubos, criação e publicação de
relatórios.

O OpenI conta também com componentes dos projetos Jpivot para renderizar o retorno
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obtido do servidor de dados OLAP utilizando recursos de segurança do servidor WEB, como
por exemplo, o controle de acesso aos projetos usando definições de papéis. As consultas ao
servidor OLAP são escritas na linguagem MDX.

5.3.2.4 Palo

O Projeto Palo [pal09] propõe uma solução de Business Intelligence que inclui ferramentas
de análise, relatórios e ETL. Na solução encontra-se disponibilizado um servidor MOLAP, o
PALO OLAP Server.

O Cliente WEB permite também a utilização em um servidor OLAP Mondrian. As análises
também podem ser armazenadas com controle de acesso às informações. O cliente utiliza no
desenvolvimento a tecnologia AJAX.

A Palo Web Client [pwc09] permite acesso ao servidor OLAP através de uma interface
WEB. Encontra-se disponibilizada de forma gratuita, aberta ao público e de alteração livre.
Utiliza uma navegação bastante intuitiva e de fácil utilização de forma a possibilitar o melhor
das funcionalidades de drill-down e roll-up através das hierarquias dentro de uma dimensão.

5.3.2.5 SpagoBI

O SpagoBI [spa09] apresenta-se como uma plataforma livre de Business Intelligence, uma
solução em código aberto para o desenvolvimento de projetos de BI. A solução propõe-se
multiplataforma devido ao seu desenvolvimento em linguagem Java utilizando-se também da
máquina virtual Java (JVM).

Utiliza-se do servidor OLAP Mondrian bem como do JPivot como cliente para a renderiza-
ção e apresentação das informações. Outras ferramentas disponibilizadas pela solução incluem
uma ferramentas para a geração de relatórios, repositório de conteúdo, ETL (Extração, Trans-
formação e Carga), administração e mineração de dados.

5.3.2.6 Pentaho

O Pentaho [pen09] caracteriza-se como uma plataforma completa de Business Intelligence in-
cluindo relatórios, análise OLAP, dashboards, data mining e ETL (Extração, Transformação
e Carga). Coloca-se como uma solução completa permitindo a utilização de cada um de seus
componentes individualmente todas acessíveis através de um ambiente WEB.

Desenvolvida em Java torna-se multiplataforma funcionando em uma máquina virtual Java
(JVM). Utiliza-se também do servidor OLAP Mondrian e do cliente JPivot.
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Atualmente na versão 3.0, vem apresentando uma atualização constante pela comunidade,
refletindo-se em lançamento de versões das ferramentas quase que bimestralmente nos últimos
dois anos.

5.3.3 Comparativo entre as Ferramentas

Utilizando-se dos critérios sugeridos em cada uma das ferramentas analisadas permite-se uma
análise comparativa.

A Tabela 5.2 resume as ferramentas analisadas em relação aos critérios estabelecidos.

Pentaho SpagoBI Mondrian JPivot OpenI Palo
Open Source Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Multi Plataforma Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Linguagem Java Java Java Java Java Java
Usabilidade Muito Alta Alta Baixa Média Alta Muito Alta

Suporte SGBD JDBC JDBC JDBC - JDBC JDBC
Linguagem Consulta MDX MDX MDX MDX MDX MDX

Gestão Análises Sim Sim - Não Sim Sim
Ambiente WEB Sim Sim - Sim Sim Sim

Tabelas Sim Sim - Sim Sim Sim
Gráficos Sim Sim - Sim Sim Não

Geográficos Sim Sim - Sim Não Não
Relatórios Sim Sim - Sim Sim Não

Dashboards Sim Sim - Sim Sim Não
Servidor OLAP Mondrian Mondrian - - - Palo/Mondrian

Atualização Muito Alta Alta Alta Baixa Média Média

Tabela 5.2 Comparação entre as Ferramentas Analisadas e Critérios Utilizados.

Ao analisar as diversas soluções e o modo de funcionamento observa-se um direciona-
mento comum na tentativa de possibilitar as análises dos dados bastante intuitiva e visualmente
agradável. Percebe-se claramente uma preocupação crescente não somente no bom desem-
penho da solução mas também de uma boa apresentação.

A utilização de dashboards encontra-se cada vez mais em destaque pois caracteriza-se
como uma forma muito simples de visualizar e monitorar os valores de algumas variáveis rela-
cionadas com o desempenho da organização em um único ambiente, embora muitas vezes esta
informação tenha origem em locais distintos.

Com referência à camada de análise de dados, tanto na suite SpagoBI como na Pentaho é
utilizado o componente JPivot, biblioteca Java, o que mais uma vez revela a semelhança entre
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as soluções. Devido ao ambiente de desenvolvimento comum entre as ferramentas analisadas,
observa-se uma reutilização de bibliotecas e componentes, como o caso comum do Mondrian,
servindo de servidor OLAP.

Com relação a geração de relatórios as opções variam quanto da solução proposta, cada
uma utilizando uma solução diferenciada em software livre.

As ferramentas OpenI e Palo Web Client são apenas intermediários entre a camada de ap-
resentação e a camada de dados, permitindo a conexão com um servidor de dados multidi-
mensional através de um mesmo protocolo. Como clientes WEB diferenciam-se das suites
completas SpagoBI e Pentaho.

Com relação a periodicidade de atualização, o Pentaho apresenta uma maior maturidade,
com aparente maior capacidade de adaptação às novas tecnologias e correções de problemas
identificados na comunidade.

5.3.4 Porque o Pentaho?

Após avaliação comparativa utilizando-se dos critérios estabelecidos, outros fatores servem de
referendo a alternativa da solução Pentaho.

O Governo Federal vem utilizando uma política de incentivo a utilização de software livre,
principalmente utilizando-se da maior empresa pública de informática da América Latina, o
SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados.

O SERPRO investe no desenvolvimento de soluções tecnológicas em Software Livre, como
uma política estratégica que permite otimizar os recursos públicos, incentivar o compartil-
hamento de conhecimento e estimular a cooperação entre as esferas federal, estadual, mu-
nicipal, iniciativas do segmento acadêmico e sociedade [ser08].

A Suite Pentaho permite que se crie soluções de BI perfeitamente alinhado com as metas
de utilização de software livre do Governo Federal e do SERPRO, usando tecnologias atuais,
completas e abertas [TdS08].

As soluções de BI utilizando o Pentaho vem sendo utilizada também pelo Ministério das
Cidades, no GSAN, Sistema integrado de gestão de serviços de saneamento. O GSAN trata-
se de um sistema, desenvolvido com ferramentas de software livre, de Gerência de Opera-
ções Comerciais e de Controle da execução de serviços internos, disponível gratuitamente para
prestadores dos serviços de saneamento brasileiros e para atendimento de seus usuários [gsa08].
O GSAN foi criado com o objetivo de elevar o nível de desempenho e de eficiência das em-
presas de abastecimento de água e coleta de esgotos, e pode ser adaptado a empresas de pe-
queno, médio e grande portes. Atualmente encontra-se implementado em Pernambuco, Sergipe
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e Rondônia.
Com casos de sucesso comercialmente implementados, o Pentaho coloca-se como uma real

alternativa de solução e por ser open source, a suite recebe contribuições de todas as partes
do mundo, sempre evoluindo e distribuindo esses avanços livremente. A adoção das mesmas
ferramentas em várias instâncias e corporações do governo e da iniciativa privada, potencializa
a redução de custos ao facilitar o desenvolvimento, aproveitando-se da facilidade de utilização
de ferramentas integradas.

5.4 A Plataforma Pentaho de BI

A plataforma de BI do Pentaho é centrada em processos e orientada a soluções composta por
componentes de BI que permitem as organizações desenvolverem uma solução completa e
integrada [pen08].

A Pentaho Open BI Suite é um conjunto de softwares open source para criação de soluções
de BI. Ela possui ferramentas para atender ao processo de criação de soluções de BI de ponta
a ponta como mostrado na Figura 5.1. Somente o Sistema Gerenciador de Banco de Dados
não é fornecido pela plataforma. Em todo o restante da solução apresentam-se ferramentas
integradas.

Figura 5.1 Diagrama de uma Solução de BI com a Pentaho Open BI Suite. Retirada de [pen08].

A plataforma conta com as seguintes facilidades para o usuário final:

• disponibiliza uma arquitetura orientada a serviços que inclui auditoria, segurança, escalo-
namento de tarefas, ETL, serviços de web, repositório de atributos e regras de negócios;
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• capacidades do usuário final incluir relatórios, análise, workflow, dashboards e miner-
ação de dados.

• O Pentaho Design Studio disponibiliza um conjunto de ferramentas para o projeto e
gestão que são integradas ao ambiente Eclipse [ecl09]. Estas ferramentas permitem ao
analista de negócios tanto desenvolver como criar relatórios, dashboards, modelos de
análise, regras de negócios e processos de BI;

• As soluções de BI são projetadas usando o Pentaho Design Studio e desenvolvidas no
Servidor Pentaho que é o mecanismo de execução em tempo real, com uma abordagem
a workflow, o qual coordena a execução e a comunicação entre os componentes de BI.

A arquitetura é a combinação de código fonte original e componentes maduros, em código
aberto, que integrados formam uma plataforma de BI completa e sofisticada. A plataforma
Pentaho de BI é construída tendo como base, servidores, mecanismos e componentes. Eles
disponibilizam servidores J2EE, segurança, portais, workflow, regras de negócios, colaboração,
gestão de conteúdo, integração de dados, análise e ferramentas de modelagem do sistema em
desenvolvimento. Muitos destes componentes são projetos consolidados em código aberto,
porém podem ser facilmente substituídos por outros produtos [pen08].

Para criar uma solução totalmente integrada, o Pentaho adiciona os seguintes atributos:

• meta dados comuns para a definição de documentos orientados a soluções;

• interfaces comuns a todos os componentes;

• segurança;

• e-mail e notificações;

• instalação, integração e validação de componentes;

• exemplos de soluções;

• conectores de aplicações;

• ferramentas de utilização e diagnóstico;

• ferramentas de projeto;

• configuração e customização.
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A Pentaho Open BI Suite utiliza componentes de código aberto desenvolvidos por par-
ceiros. Os componentes de parceiros permitem a Pentaho focalizar nas funcionalidades que
adicionam valor aos clientes, tais como: relatórios, análise, integração de workflow, regras de
negócios, auditoria, interface e análise/modelagem de workflow.

Em contra-partida aos ganhos da Pentaho pela utilização destes componentes em sua pla-
taforma de BI, a Pentaho contribui com recursos a estes projetos e lança componentes da
plataforma de BI sob uma licença de código aberto [pen08].

Na Arquitetura que apresenta-se a seguir demonstram-se as relações entre os componentes
de código aberto e os componentes da pentaho[pen08].

5.4.1 A Arquitetura

Para disponilizar a solução de BI, a plataforma Pentaho de BI Platform é composta do Servidor
Pentaho, e um Design Studio baseado no Eclipse [pen08].

O Servidor Pentaho é constituído por uma plataforma de BI e bibliotecas que entregam
funcionalidades de BI aos usuários e fornece os mecanismos e os componentes para gerar re-
latórios, análises, e-mail e fluxos de processos. Estes componentes são completamente integra-
dos, podendo desta forma, serem utilizados para resolver um problema de Business Intelligence.
A estrutura de componentes encontra-se representada na Figura 5.2.

A arquitetura da Suite divide-se em duas partes: a Pentaho BI Platform, a plataforma, e as
ferramentas [TdS08]. A plataforma é responsável pela execução da Solução de BI, provendo
controle de processos, visualização segurança e auditoria. As ferramentas fornecem produtivi-
dade na criação da solução e das estruturas usadas pela plataforma. Todos os softwares da Suite
Pentaho são programas Java ou aplicações em Java Server Pages (JSP), e rodam em qualquer
plataforma que tenha uma máquina virtual Java.

5.4.1.1 A Plataforma

A Plataforma é uma aplicação em JSP, executada sobre um servidor de aplicações Java, como
o JBoss ou o Tomcat. Considerada o bloco central do conceito modular do Pentaho, conforme
ilustrado na Figura 5.2, representa os três discos maiores. A Plataforma se divide em duas
partes:

• A Solution Engine, ou mecanismo de soluções, que é o responsável pela execução e
controle das soluções requisitadas. Funciona baseado em uma máquina de workflow

interna;
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Figura 5.2 Estrutura de Componentes da Pentaho Open BI Suite. Retirada de [pen08].

• O Portal, a porção do Pentaho visível ao usuário final. Através dele o usuário acessa as
soluções, sob controle de acesso e validação.

O portal oferece alguns serviços pré-configurados:

• Registro de soluções: cada nova solução é registrada dentro do portal, que se encarrega
de exibi-la segundo o estilo visual definido pelo usuário;

• Controle de acesso: o nível de controle pode chegar a permitir ou negar acesso a colunas
de tabelas usadas em consultas;

• Agendamento: ações podem ser agendadas através da plataforma, para execução sem
supervisão. Os exemplo mais comuns são relatórios periódicos e alertas de eventos, tais
como mudanças em indicadores de risco.

Outros serviços podem ser montados no portal, como dashboards, envio de emails progra-
mados, relatórios ad-hoc, entre outros. Em julho de 2008 o portal ganhou uma versão portátil,
para o iPhone da Apple, que demonstra a versatilidade e agilidade das comunidades envolvidas
no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
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5.4.1.2 Ferramentas

As ferramentas integradas disponibilizadas pela solução de BI Pentaho, dividas conforme suas
funcionalidades, são as seguintes:

Extração, Transformação e Carga

O Kettle (Kettle Extratction, Transference, Transformation and Loading Environment) é
a ferramenta da Suite Pentaho para realizar tanto integração de dados quanto criar processos
de ETL que alimentam data warehouses. Possui capacidade de acessar, realizando leitura e es-
crita, mais de uma dezena de formatos de bancos de dados, como Oracle, PostgreSQL, MySQL,
SQLServer, além de importar arquivos texto (csv, fixo ou estruturado), planilhas Excel e quais-
quer bases que tenham interface ODBC, esse caso apenas em Windows.

O Kettle é um ambiente gráfico no qual conexões com fontes de dados são definidas e
seqüencias de passos executam a extração de dados e sua modificação até carga em um destino,
sempre com nenhuma ou muito pouca programação.

O Kettle foi concebido para equiparar-se a ferramentas comerciais de alto valor agregado.
Uma de suas utilizações previstas é a troca e integração de dados entre empresas e sistemas,
substituindo o processo de criação de camadas de programas para integração por operações
visuais, quase sem nenhuma programação.

Schema Workbench

O portal traz embutido o Mondrian, um projeto open source de gerador de cubos OLAP
que apesar de criado independente do Pentaho, vem incorporado na Suite pela Pentaho. Com
o Mondrian vem também outra ferramenta, o JPivot, uma interface gráfica para visualizar e
explorar os cubos OLAP servidos pelo Mondrian.

O Schema Workbench cria os cubos que serão processados pelo Mondrian dentro do Portal
e exibidos pelo JPivot. Possui uma interface visual para navegar entre as definições do cubo,
permitindo criar, além das tradicionais métricas, dimensões e hierarquias, muitas das estruturas
que agregam valor na exploração de um cubo OLAP, como métricas derivadas, cubos virtuais
que são combinações de tabelas fato), permissões de acesso e atributos de dimensões. Alguns
recursos importantes, porém, ainda não fazem parte do Schema Workbench, como edição de
tabelas agregadas [TdS08].

Design Studio

O Design Studio é o ambiente de implementação de Soluções de BI. As Soluções de BI, são
formadas por conjuntos de estruturas de execução chamadas Action Sequences (AS). Uma AS, é
construída a partir de um conjunto de metacomandos, chamados Actions. Esses metacomandos
ou Actions são executados pelo mecanismo interno de workflow.
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Combinando AS em conjuntos podemos construir soluções de BI complexas. O Design
Studio é o módulo onde o desenvolvedor cria as AS e as combina em Soluções, podendo tam-
bém as testar e otimizar. Fornece ao desenvolvedor de soluções acesso de baixo nível aos
recursos do Pentaho.

Aggregation Designer
Um dos maiores problemas a serem considerados na apresentação de uma solução utili-

zando-se a informatização é a performance e, neste caso específico, das análises realizadas no
ambiente de BI. Como normalmente utilizam-se tabelas com conteúdo de milhões de linhas,
há uma tendência a uma considerável demora no tempo de resposta. Uma alternativa para a
melhoria da performance é a utilização de tabelas agregadas que podem reduzir drasticamente
a performance das consultas utilizando-se de uma solução ROLAP.

O Pentaho disponibiliza o Aggregation Designer para simplificar a criação e publicação de
tabelas agregadas que garantem melhoria na performance nos cubos OLAP.

Outras Ferramentas
Entre os outras ferramentas disponibilizadas estão:

• Report Design Wizard: permite a criação de relatórios com variados níveis de complexi-
dade.

• Weka: utilizando-se de um ambiente gráfico permite ao usuários identificar comporta-
mentos e realizar simulações em uma base de dados, ou seja, mineração de dados (data

mining).

• GIS: elaborou-se uma integração da Suíte Pentaho com o Google Earth permitindo imple-
mentação de um Sistema de Informações Geográficas, Geographic Information System

(GIS), obtendo-se o que se conhece como Inteligência em Negócios Georreferenciadas;

• Metadata Editor: permite a criação de mapeamentos entre tabelas que podem ser uti-
lizados pela plataforma para gerar relatórios ad-hoc [TdS08]. Esta ferramenta também
facilita o agrupamento de colunas de tabelas distintas, criando visões de negócio inde-
pendentes de melhor visibilidade para os usuários da aplicação.

• Agendamento: ações podem ser agendadas através da plataforma, para execução sem
supervisão. Os exemplo mais comuns são relatórios periódicos e alertas de eventos, tais
como mudanças em indicadores de risco.
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5.5 Extração, Transformação e Carga

Nesta seção apresenta-se os processos de ETL utilizando-se da ferramenta de BI selecionada,
Pentaho, que encontra-se definida como parte integrante do Diagrama do Ciclo de Vida Dimen-
sional do Negócio, citado no Capítulo 2, Fase Projeto de Desenvolvimento da Data Staging

Area.

5.5.1 A Integração dos Dados

Um dos problemas identificados no levantamento atual da situação da informática na SES-PE
é a estrutura atual dos bancos de dados não integrada das unidades de saúde. O SGBD onde
será realizada a carga deve estar disponibilizado na SES-PE para acesso através da internet de
usuários autorizados a realizar as análises no BI Server.

Nesta estrutura, a carga necessita ser realizada, recuperando-se as informações atualizadas
de cada uma das fontes de dados geograficamente dispersas. O maior problema identificado não
são necessariamente os registros inseridos, pois nesta situação bastaria um consulta partindo-se
das últimas cargas realizadas. O problema maior é a identificação das alterações realizadas em
registros pré-existentes.

Após discussão com os técnicos de informática da SES-PE, dentre as várias propostas,
optou-se pela seguinte alternativa:

1. transferir, em um primeiro momento, através da conexão disponibilizada pela PE-Multi-
digital ou até mesmo com o deslocamento de um técnico, o último backup do banco de
dados de cada uma das fontes de dados das unidades de saúde envolvidas;

2. disponibilizar um servidor de dados com o SqlServer instalado na SES-PE e realizar a
recuperação do backup em banco de dados distintos no mesmo SGBD;

3. elaborar uma rotina automática para a transferência através da internet somente dos logs

dos bancos das unidades de saúde;

4. elaborar uma rotina automática para aplicar os logs no banco de dados centralizado na
SES-PE;

5. realizar o processo de ETL com carga origem no SGBD do SqlServer e destino no
banco de dados PostgreSQL com a periodicidade definida pelos gestores envolvidos nas
análises.
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Os logs dos bancos de dados, por tratarem-se de arquivos textos gerados periodicamente
em cada um dos hospitais, possuem tamanho considerado pequeno sendo composto somente
das inserções e atualizações realizadas no período, o que reduz o problema de gasto de tempo
e recursos na transferência de dados entre a SES-PE e as unidades de saúde. A sugestão de
utilização dos logs também elimina a necessidade de elaboração de sofisticadas rotinas para
identificação das alterações realizadas no banco de dados.

Uma vez disponibilizado os SGBD’s das unidades de saúde envolvidas na elaboração do
Data Warehouse em um servidor na SES-PE o pode-se iniciar o processo de ETL que, de uma
forma geral, seguem os seguintes passos:

1. Extração dos dados na fonte de origem;

2. Geração de um arquivo texto na data staging area;

3. Transformação e limpeza dos dados;

4. Criação da chave delegada ou artificial (surrogate key);

5. Carga na tabela do modelo dimensional.

Além disso, seguindo-se a teoria de modelagem dimensional de Kimbal [KR02] citada
no Capítulo 2, precisa-se estabelecer a maneira como cada atributo varia com as mudanças
da tabela origem ao longo do tempo, ou seja, se vamos adotar um SCD (Slowly Changing

Dimension) tipo 1, 2 ou 3.

Neste trabalho, como o objetivo são as análises realizadas no DW com a solução de BI,
a carga seguiu um critério simples de inserção de linhas nas tabelas de dimensão e fato. Os
tratamentos das cargas diferenciais, SCD, estão sugeridas como trabalhos futuros.

Utilizando como base o modelo dimensional, criam-se primeiro as dimensões e em seguida
os fatos. Deve-se seguir essa ordem pois na criação das dimensões é gerada a chave delegada
ou artificial (surrogate key) que vai ser usada para representar o relacionamento do fato com as
dimensões.

Importante ressaltar que mesmo tratando-se de dados estatísticos importantes, em uma
análise dos gestores envolvidos, avaliando-se os custo e benefício como a importância da in-
formação e a performance da ferramenta de consulta, considerou-se uma redução do volume
de informação. Estipulou-se que seria suficiente a avaliação das informações entre os anos
de 2005 e junho de 2008, podendo-se, assim, minimizar o tempo de carga e performance nas
análise das informações não comprometendo, nesta avaliação inicial, os resultados analisados.
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5.5.2 A Extração

Na ferramenta Kettle utilizam-se os conceitos Transformação e Job. Uma transformação caracte-
riza-se como uma tarefa a ser realizada, geralmente como acesso ao banco e passos lógicos a
serem seguidos. O Job é utilizado para encadeamento das tarefas, no caso as transformações,
ou até mesmo outros jobs.

Neste projeto utiliza-se um único job para a realização da extração de cada uma das tabelas
do banco de dados Microsoft SqlServer 2000, como mostra a Figura 5.3, com a possibilidade
de agendamento em horário pré-estabelecido e o resultado do processo sendo enviado por e-
mail aos responsáveis pelo acompanhamento e execução.

Figura 5.3 Job de Extração DW SAPE.

Cada uma das transformações referente as extrações utilizam o mesmo conceito apresen-
tado para a dimensão Hospital apresentada na Figura 5.4. O detalhamento de todos os jobs e
transformações encontram-se no Apêndice B.

Na extração de Pacientes, o problema de duplicação de pacientes que eventualmente este-
jam cadastrados em mais de um hospital no SAPE, necessita de uma solução que inicia-se na
extração. No sistema transacional, para evitar a duplicação do cadastramento existe uma coluna
na base de dados, NCADReduzido, onde concatenam-se as três primeiras letras que iniciam os
três primeiros nomes do paciente com a data de nascimento. Por exemplo, um paciente de
nome Marcos Antonio Nascimento nascido em 12/12/1983, gera o NCAD "MAN19831212".
Desta forma, se solicitado um novo cadastramento deste mesmo paciente, na confirmação da
inserção, o sistema apresenta uma tela com todos os pacientes e o nome das respectivas mães,
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Figura 5.4 Extração da Tabela de Hospital do DW SAPE.

que possuem o mesmo NCADReduzido, solicitando uma confirmação do atendente, evitando-
se assim que um mesmo paciente seja inserido repetidamente no sistema.

Contudo, pela distribuição de bancos de dados distintos entre os hospitais esta rotina não
se aplica. Na tentativa de minimizar o problema, na extração de pacientes, recupera-se o
NCADReduzido e o Nome da Mãe de cada paciente para que na fase de transformação es-
tas duplicações sejam tratadas. Uma classificação por NCADReduzido, Nome da Mãe e Data
da Última Alteração torna-se necessária para facilitar o algoritmo que tenta realizar a repetição.

Com relação a quantidade de pacientes, sempre considerando-se do ano de 2005 a junho
de 2008, ou seja, 47,97 % do total dos cadastrados, encontram-se distribuídos nos hospitais
conforme apresentado na Tabela 5.3.

Hospital Pacientes
HAM 260.006
HGV 294.524
HOF 268.947
HR 355.436

Total 1.178.913

Tabela 5.3 Quantidade de Pacientes Atendidos de 2005 a Junho de 2008.
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Apesar de um considerável volume de dados da tabela de Pacientes, 1.178.913 linhas, e a
necessidade de classificação por três colunas na tentativa de eliminação de repetições, o tempo
de execução deste job de extração, nas diversas execuções, não ultrapassou cinco minutos.

Com relação à extração dos fatos relacionados aos atendimentos, a Tabela 5.4 apresenta
a distribuição dos atendimentos cadastrados por Hospital e Ano do atendimento, quando da
disponibilização das bases de dados. Estes valores corresponde a 42,99% dos atendimentos
cadastrados.

Tabela 5.4 Quantidade de Atendimentos Anual por Hospital

Atendimentos
Ano HR HAM HGV HOF TOTAL
2005 146.728 129.658 1190.691 157.723 553.800
2006 122.811 133.969 142.719 164.579 564.078
2007 108.269 129.345 135.944 107.015 480.573

Até jun/2008 55.398 56.399 62.388 52.291 226.476
Total 433.206 449.371 460.742 481.608 1.824.927

Nesta extração, visando a otimização na elaboração das faixas etárias, as colunas da tabela
de pacientes referentes a data de nascimento e idade estimada foram incluídas. Desta forma, ao
recuperar neste ponto da extração estes dados referentes aos pacientes, evita-se uma pesquisa a
mais (look-up) na tabela de pacientes que possui 1.824.927 linhas, quando do processo de carga.
Esta solução apresenta-se como fator determinante na redução do tempo de carga da tabela de
fatos, visto que a junção é realizada pelo SGBD e não pela ferramenta de ETL, conforme será
demonstrado.

O tempo de extração deste job, nas diversas execuções, não ultrapassa vinte e oito minutos,
conforme apresentado na Figura 5.5.

Todo o processo de extração gerou arquivos na data staging area de tamanho de cerca de 2
gigabytes e o tempo total para a execução de todo o job de extração não ultrapassou quarenta
e cinco minutos. Levando-se em consideração a quantidade de registros, a performance da
ferramenta nesta tarefa, envolvendo expressivo volume de dados e algumas classificações, pode
ser considerado mais do que perfeitamente aceitável quando da sua implantação na SES-PE.

Uma vez realizada a extração, o tratamento e limpeza dos dados gerados será apresentado
a seguir.
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Figura 5.5 Execução do Job da Extração dos Fatos.

5.5.3 Transformação

Após a disponibilização dos arquivos na data staging area e seguindo-se o processo de ETL,
antes da execução das transformações, objetivando um controle das versões carregadas no
banco de dados, optou-se pela geração de um sequencial e a data da carga, conforme mostrado
na Figura 5.6. Toda a carga é realizada no SGBD PostgreSQL.

Figura 5.6 Transformação para Gerar Versão da Carga.

As transformações seguiram a mesma seqüência de passos:

1. leitura do arquivo extraído, disponibilizado na data staging area;

2. realização das transformações e limpeza, se necessário;



5.5 EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA 83

3. geração da chave delegada ou artificial (surrogate key) inserindo-se a correspondência
entre a chave natural e a chave delegada em uma tabela do SGBD destino do DW;

4. geração do arquivo de carga na data staging area.

Na Figura 5.7 apresenta-se o padrão utilizado para as transformações. Utilizam-se, ba-
sicamente, os componentes da ferramenta Kettle e acrescenta-se um algoritmo simples, em
linguagem javascript para que, após a geração do sequencial da chave artificial (surrogate key),
seja realizada a atribuição dos valores na tabela de correspondência. Esta tabela é necessária
para a recuperação da correspondência entre as chaves natural e artificial quando da carga da
tabela de fatos.

Figura 5.7 Transformação da Dimensão Medico_Liberador.

No caso específico de paciente, a geração da chave artificial segue um processo diferen-
ciado. Na extração de pacientes gerou-se uma classificação crescente por NCADReduzido e
Nome da Mãe e decrescente pela Data de Atualização, levando em consideração que o registro
a ser carregado de um paciente com atendimentos em vários hospitais, será o da última entrada
na emergência, teoricamente o que constam as informações mais atualizadas. Identificada a
ocorrência de repetição pelo mesmo NCADReduzido e mesmo Nome da Mãe, tantos quantos
forem os códigos registrados do paciente estarão associados a uma única chave artificial. Este
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tratamento de limpeza é realizado no componente Java Script da transformação e apresentado
na Figura 5.8.

Figura 5.8 Transformação da Dimensão Paciente.

A Figura 5.9 apresenta o algoritmo para eliminação das repetições de paciente nas bases
de dados das unidades de saúde.

Figura 5.9 Algoritmo de Eliminação de Redundância de Pacientes.

De forma simplificada, o algoritmo realiza os seguintes passos:

1. Identifica se o Nome Da Mãe atual está preenchido e o Nome da Mãe anterior, ar-
mazenado em variável, está preenchido e se o NCAD atual é igual ao NCAD anterior,
armazenado em variável. Nesta situação tem-se o mesmo NCAD e nomes preenchidos a
serem comparados.



5.5 EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA 85

2. Retira os caracteres "espaço"do NomeAtual e do NomeAntigo da Mãe, atribuindo à va-
riáveis.

3. Obtem-se o tamanho da menor variável entre Nome Atual da Mãe e Nome Antigo da
Mãe.

4. Pesquisando letra a letra até o tamanho do menor dos nomes, quando encontrar uma letra
diferente, acrescenta 1 ao contador.

5. Após pesquisa, se quantidade de letras diferentes for maior que três, considera-se que
mesmo possuindo o mesmo NCAD, o Nome da Mãe é diferente, e atribui-se uma nova
chave artificial. Caso contrário, considera-se o mesmo paciente que receberá a mesma
chave artificial do anterior.

6. Atribui às variáveis anteriores os nomes atuais para a repetição do algoritmo quando de
novo registro de entrada para nova comparação.

Quando encontrado um mesmo NCADReduzido, na comparação realizada no nome da
mãe, por ser um valor digitado na recepção, estipulou-se um limite de até três letras diferentes
para ser considerado outro nome, minimizando os erros de digitação do nome pelo atendente
da emergência.

Devido ao grande volume de dados e ao tratamento das duplicidades, a transformação da
dimensão Paciente resultou na maior demora de processamento, cerca de 48 minutos com elimi-
nação de 107.000 pacientes repetidos, o equivalente a 9,08% dos cadastrados na emergência.
Observando-se mais atentamente o resultado, percebe-se que houve eliminação não somente
dos cadastros repetidos por atendimentos de um mesmo paciente em hospitais distintos mas
também cadastramentos repetidos registrados no próprio hospital.

Estes valores representativos, demonstram que o trabalho de conscientização e o treina-
mento dos atendentes podem resultar em uma ação efetiva na redução na duplicidade do cadas-
tramento no hospital. Entre os hospitais, devido aos bancos de dados distintos, somente nesta
tranformação as redundâncias serão eliminadas.

A fase de transformação encontra-se no mesmo job da fase de carga visto que utilizarão
os arquivos disponibilizados pela extração em um SGBD e realizam as transformações para a
carga em outro SGBD. As transformações utilizadas no processo de ETL encontram-se igual-
mente detalhadas no Apêndice B. A fase de carga apresenta-se a seguir.



86 CAPÍTULO 5 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BI

5.5.4 Carga

Na seqüência do processo de ETL, realiza-se a carga dos dados transformados, disponibilizados
na data staging area para a carga do DW no SGBD PostgreSQL.

O job de transformação e carga seguem o padrão apresentado na Figura 5.10.

Figura 5.10 Job de Carga da Dimensão Procedência.

A carga da tabela de pacientes encontra-se otimizada com a eliminação dos pacientes que
possuem a mesma chave artificial.

A carga da tabela de fatos, último passo da carga do DW, realiza uma busca nas tabelas
onde constam as correlações entre a chave natural, do banco de dados transacional, e a chave
delegada ou artificial, gerada no processo de transformação. Há também a identificação da
Faixa Etária do Paciente, o mapeamento do Horário de Registro na Faixa de Horário e, ao final,
encontra-se mapeados os valores referente a cada uma das medidas. A carga da tabela de fatos
segue os seguintes passos:

1. Leitura do arquivo da extração de fatos;

2. Pesquisa na tabela de hospitais qual a chave artificial correspondente à chave natural,
pesquisa de hospital;

3. Pesquisa de Emergência e Paciente;
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4. Pesquisa de Data de Registro associando a tabela de Tempo;

5. Cálculo da Faixa Etária;

6. Mapeamento do Horário do Registro nas Faixas de Horários definidas;

7. Pesquisa de Procedência, Destino, Tipo de Ocorrência, Forma de Transporte e Médico;

8. Mapeamento de Médico para atribuição dos não identificados;

9. Mapeamento das medidas Óbito, Transferência, Internação e Atendimentos para valores
numéricos;

10. Geração do arquivo de carga.

O Job de carga de todo DW, envolvendo as fases de geração das chaves artificiais e cargas,
encontra-se apresentado na Figura 5.11. Um detalhamento de cada uma das transformações
encontra-se disponibilizado no Apêndice B.

O processo de transformação e carga, nas diversas execuções realizadas, não ultrapassou 2
horas e 20 minutos.

5.6 Cubos OLAP

Os cubos OLAP são criados a partir da ferramenta integrada do Pentaho, Schema Workbench.
Neste trabalho utiliza-se um único cubo e a partir deste cubo qualquer análise realizada pelos
usuários podem ser armazenadas no ambiente do Pentaho. Em qualquer tempo, quando so-
licitada a apresentação da análise, seja em forma de gráfico e/ou tabelas com cruzamentos de
informações, em qualquer das cargas realizadas, os valores serão atualizados, ou seja, uma vez
realizada uma análise sobre o cubo, as visões dos cubos são armazenadas independentemente
dos dados disponibilizados no DW. A Figura 5.12 apresenta a tela principal do ambiente da
ferramenta de elaboração do cubo.

Interessante observar que as hierarquias que permitem as navegações (drill) entre os níveis
e que servem de aprofundamento nas análises utilizam-se das desnormalizações realizadas no
modelo dimensional. Por exemplo, na criação da dimensão do cubo Natureza da Ocorrência,
o Tipo de Ocorrência encontra-se um nível abaixo, permitindo a navegabilidade da Natureza
para o Tipo. Havendo a Natureza, por exemplo, Agressão, pode-se detalhar, realizando um
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Figura 5.11 Job de Carga do DW SAPE Emergência.
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Figura 5.12 Elaboração do Cubo OLAP.

drill-down, as quantidades de Agressão Animal, Agressão Física e Arma Branca, por exem-
plo. Desta forma a construção do cubo está diretamente relacionada ao que será permitido na
análise.

Para disponibilizar o cubo no BI Server, ambiente onde serão realizadas as análises para
os gestores, devido as facilidades da integração das ferramentas, utilizando-se uma opção de
publicação, Publish, e informando-se o usuário e a senha, o cubo encontra-se habilitado para
as análises. Esta funcionalidade permite grande versatilidade nas inclusões ou alterações de
novas dimensões, realizadas em ferramentas em ambientes independentes, porém com total
integração.

Na elaboração do cubo OLAP há sempre a costumaz necessidade de associação entre as
chaves primárias e chaves estrangeiras, neste caso no modelo dimensional. Alguns dos erros
identificados nas análises referem-se a problemas relativos aos relacionamentos não informados
no cubo OLAP. Desta forma torna-se necessário um cuidado especial na elaboração do cubo,
assim como um bom conhecimento do modelo dimensional envolvido.

A implementação das dimensões degeneradas, uma vez que não existe a tabela física de
dimensão no modelo, requer um pouco mais de cuidado, porém a versão mais recente do Work-

bench 3.0.4, torna a tarefa mais simplificada.
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De modo semelhante às medidas, a necessidade de membros calculados refletindo, por
exemplo, os percentuais de óbitos em relação aos atendimentos, solicitados pelos gestores,
possuem implementações simples no cubo OLAP.

Uma outra alternativa é a implementação diretamente no arquivo fonte gerado pela ferra-
menta, em formato XML (Extensible Markup Language) [xml08]. Uma "engenharia reversa",
ou seja, a implementação diretamente no código fonte e posterior acesso através do Workbench

mostrou-se como uma alternativa a ser sempre considerada, sem apresentar nenhum problema
quando da gravação no ambiente gráfico e posterior publicação no BI Server. Novamente a
integração entre os ambientes e ferramentas mostrou-se ser um forte fator facilitador para a
implementação das soluções.

5.7 Considerações Finais

Durante toda a tarefa de ETL utilizou-se do ambiente computacional onde será implementada
a solução, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, com um servidor System x3400
[ibm09], com processador Intel Xeon de núcleo duplo com 16 gb de memória RAM e sistema
operacional Windows Server 2003 [mso09].

Baseando-se no tempo de extração em torno de 45 minutos e o no tempo da transformação
e carga, em torno de 2 horas e 20 minutos, o tempo total do processo de ETL pode ser estimado
em torno de 3 horas e 15 minutos. Este tempo pode ser considerado aceitável, visto que todo
o processo encontra-se automatizado e a ferramenta permite o agendamento para execução em
horário noturno.

Com o compromisso assumido de implantação de uma otimização das atualizações, utili-
zando-se das teorias de SCD, haverá certamente uma redução significativa em novas cargas.

Em relação à ferramenta Kettle, a facilidade de conexão com os diversos bancos sem a
necessidade de realizar buscas dos chamados drivers facilitam sobremaneira a integração entre
os bancos de dados envolvidos.

A quantidade de componentes disponibilizados demonstram grandes variedades de opções
de recursos para a elaboração de tarefas que tornam-se simplificadas e com relativamente
poucos passos, facilitando o entendimento e a manutenção.

O ambiente gráfico com a funcionalidade de "arrastar e soltar", Drag-and-Drop, associado
a programação, mesmo com as dificuldades inerentes da linguagem javascript, aumentam a
flexibilidade da ferramenta inclusive, facilitada com a implementação de novas funções da
linguagem exclusivamente para o ambiente. Todos estes fatores agregados tornam a tarefa
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simplificada e com alta produtividade.
Quanto à execução, apesar do job respeitar o sequenciamento das tarefas, uma das ca-

racterísticas da ferramenta que visivelmente implicam na redução do tempo de conclusão é o
paralelismo de tarefas dentro de uma transformação. Observando-se a execução de cada tarefa,
percebe-se que não há a serialização de leitura e escrita de cada base de dados. Os dados são
lidos e gravados com independência, inclusive quando da necessidade de classificação.

As dificuldades encontradas em ETL referem-se mais a instabilidade de cada execução
que, muitas vezes, apresentavam erros em uma primeira execução que desapareceram quando
de novas execuções, sem haver sido realizado nenhuma alteração em seus passos. Este com-
portamento gera uma natural instabilidade na identificação da origem de um problema, visto
que algumas vezes o problema nem mesmo existe.

A ausência de um help on-line, tanto na ferramenta de ETL quanto na de criação do cubo
OLAP, é compensada pelos fóruns das diversas comunidades existentes em diversos países
causando sempre a impressão de tratar-se de ferramentas de grande aceitação, alta produtivi-
dade e satisfatoriamente consolidada como solução tanto para o processo de ETL como para a
elaboração do cubo OLAP.



CAPÍTULO 6
Resultados Obtidos

Este capítulo tem como objetivo ressaltar a utilidade da solução de Business Intelligence pro-
posta como ferramenta de apoio à decisão gerencial na gestão da saúde, tendo como referências
as emergências dos maiores hospitais públicos do Estado de Pernambuco.

Descreveremos a metodologia, alguns resultados e, principalmente, conclusões gerenciais e
estratégicas da situação, atual e histórica, servindo como diagnósticos sobre a saúde e a gestão
de saúde no Estado.

No processo de desenvolvimento do DW, detalhado no Capítulo 2, esta fase corresponde ao
Desenvolvimento da Aplicação Analítica.

Outras análises implementadas encontram-se no Apêndice C.

6.1 Metodologia

Após a geração do DW com os dados das maiores emergências dos hospitais públicos do Es-
tado referentes aos anos de 2005 a junho de 2008, ensejou-se validar a utilidade do sistema com
seus reais usuários, ou seja, gestores da Secretaria de Saúde. Assim, conseguimos agendar en-
trevistas com dois gestores de saúde, participantes de políticas de governos um pouco distintas
porém ambos com participação direta na gestão da saúde:

• Dr. João Veiga Filho, médico, ex-Secretário de Saúde de Olinda, na gestão da Prefeita
Luciana Santos, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Trabalhou como cirurgião,
atendendo principalmente às emergências, durante 12 anos no Hospital da Restauração,
onde publicou diversas pesquisas, participando, eventualmente, na gestão administrativa
do hospital. Entrevistado em um tempo total de cerca de 12 horas.

• Dra. Darcy Freitas, médica, ex-secretária de Saúde de Olinda, na gestão da Prefeita
Jacilda Urquiza, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e de Paulista,
na gestão do Prefeito Antônio Speck, também do PMDB. Ex-diretora da I GERES, cor-
respondente à região da cidade do Recife em duas gestões, Governador Miguel Arraes, do
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Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Governador Jarbas Vasconcelos do PMDB. Asses-
sora da Secretaria de Saúde do Município de Ipojuca, Prefeito Pedro Serafim, do Partido
Democrático Trabalhista (PDT). Entrevistada durante 3 horas.

Nestas entrevistas, realizaram-se apresentações da solução proposta de BI, com dados reais,
efetuando-se consultas e simulações, algumas solicitadas pelos entrevistados. Após uma pri-
meira versão da documentação dos resultados houve uma validação realizada com Dr. João
Veiga, durante cerca de 3 horas.

A seguir apresentaremos alguns dos resultados destas consultas, bem como as respectivas
análises, ou seja, a interpretação gerencial e estratégica destes dados, permitindo importantes
diagnósticos e conclusões da saúde pública do Estado de Pernambuco.

6.2 Análises e Resultados de Apoio à Decisão

Uma vez elaborado o modelo dimensional e publicado o cubo OLAP, o Pentaho disponibiliza
um ambiente para a realização das análises.

Nesta fase, apresentam-se os resultados que podem refletir em ações de melhoria nos dados,
gestão hospitalar e gestão estratégica da saúde no Estado.

Todas as análises realizadas podem ser armazenadas em um diretório facilmente criado
através da ferramenta. As opções envolvem as dimensões e os fatos disponibilizados na ela-
boração do cubo OLAP com filtros, seleção de linhas e colunas, ordenação, dezesseis tipos
de gráficos e as mais variadas opções parametrizadas, adaptando-se facilmente à maneira de
apresentação desejada pelo usuário.

Importante ressaltar que as análises extraídas no DW apresentam uma interpretação dos da-
dos armazenados unicamente nas emergências no período de 2005 a junho de 2008. Diferentes
interpretações podem ser realizadas por gestores utilizando-se desta ferramenta de análise.

Devido a baixas não realizadas, ou seja, atendimentos que ainda encontram-se em aberto,
mesmo com o passar dos anos, ou que foram baixados automaticamente por rotina específica,
em algumas situações o somatório de óbitos, internações, transferências e altas não correspon-
dem ao total de atendimentos. Como correspondem a 7,24% do total de atendimentos e não
representam informação relevante no contexto, foram desprezadas das análises.
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6.2.1 Atendimentos por Hospital

Os atendimentos nas emergências dos hospitais públicos que utilizam o sistema SAPE Emer-
gência são apresentados na Figura 6.1 com as respectivas quantidades total, óbitos, internação,
transferência e alta e respectivos percentuais sobre os atendimentos.

Figura 6.1 Atendimentos por Hospital.

Observa-se uma distribuição regular das quantidades de atendimentos por hospital. As
maiores quantidades de óbitos e internamentos no Hospital da Restauração justificam-se pela
referência nos atendimentos a politraumatizados e neurologia, assim como uma maior quanti-
dade de leitos disponíveis, principalmente nas especialidades que historicamente geram mais
óbitos. As transferências serão tratadas em uma seção específica com as análises e justificativas.

Em um acompanhamento anual, mostrado na Figura 6.2, percebe-se claramente uma dimi-
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nuição nos atendimentos realizados no HR e no HOF. No caso do HR, mais especificamente no
ano de 2007, houve um aumento considerável de óbitos mesmo com a diminuição dos atendi-
mentos, tendência que vem se mantendo na mesma proporção em 2008. Em avaliação dos ges-
tores, identificou-se que neste período houve um aumento das vagas nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), refletindo em um aumento dos óbitos devido a um aumento nas internações de
casos de alta gravidade.

Figura 6.2 Atendimentos e Óbitos Anual por Hospital.

6.2.2 Tipos de Ocorrências

Nesta análise, identifica-se que a maior parte dos atendimentos, e o segundo em óbitos, referem-
se à Natureza do Tipo de Ocorrência "Sintoma", conforme mostra a Figura 6.3. Como a
identificação da ocorrência é realizada inicialmente pelos atendentes na recepção, apesar dos
acertos decorrentes do convívio diário, o diagnóstico médico do atendimento não vem sendo
informado no sistema quando da baixa do atendimento. Desta forma, ocorrências como falta de
ar, cansaço, dor de vários tipos, desmaio, e outros, que podem ser identificados realizando-se
um "drill-down", representam 54,42 % de todos os atendimentos.
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Figura 6.3 Atendimentos por Tipos de Ocorrências.



98 CAPÍTULO 6 RESULTADOS OBTIDOS

Ainda na Natureza "Sintoma", o Tipo de Ocorrência "Outros Sintomas"encontra-se com
241.088 casos, correspondendo a 24,27% do total da Natureza, registrando também a maior
quantidade de óbitos, 1.335, conforme mostra a Figura 6.4. Identifica-se, desta maneira, uma
necessidade de melhor classificação destes sintomas na recepção, ou posteriormente na infor-
mação do diagnóstico médico, para poder refletir em uma melhoria nas análise das informações.

Figura 6.4 Natureza de Ocorrência Sintoma.

O Tipo de Ocorrência "Desmaio", responsável pelo terceiro maior fator de óbito, refere-se,
na maioria das vezes e através de identificação pelos gestores, a pacientes inconscientes (coma)
com entrada na emergência, ou seja, com riscos de morte.

A Natureza "Encaminhamento-Doenças"refere-se ao atendimento nas emergências de pa-
cientes procedentes de outras unidades de saúde, onde realizaram-se os primeiros atendimentos
e são encaminhados aos hospitais. Os atendentes encontram dificuldades de identificação do
Tipo de Ocorrência que originou o atendimento em outras unidades.

Visando a melhoria destas informações, uma ação de identificação necessita ser realizada
visto que corresponde a maior quantidade de óbitos, 5.375 casos, e ao maior percentual, 1,90%.
Em avaliação dos gestores, relatos sobre a forma de transporte entre as unidades pode ser
considerado um dos fatores deste alto número de óbitos.

Outro indicador da necessidade de um tratamento melhor nas informações é a Natureza
"Alcoolismo", que possui, estranhamente, cinco óbitos identificados.

Como ação importante de auxílio à gestão, o registro no sistema do diagnóstico médico
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no final, ou durante, o atendimento, assim como o CID (Código Internacional de Doenças),
permitirá uma avaliação mais determinante das causas dos atendimentos e dos óbitos.

Em uma outra análise, percebe-se que, quando realizado e informado um diagnóstico inicial
no sistema, e retirando-se da quantidade total os Sintomas, tem-se as Naturezas Acidentes,
Acidente de Trânsito e Agressão correspondendo a 28,52 % dos Tipos de Ocorrência.

A Ocorrência "Agressão", quando devidamente identificada, leva ao registro criminal, rea-
lizado pela unidade policial existente na recepção das emergências, cabendo-lhe o devido en-
caminhamento legal. Um estudo aprofundado sobre a relação entre as agressões identificadas
no sistema e os registros policiais podem identificar se o Estado vem realizando o devido acom-
panhamento dos possíveis crimes, avaliando-se os índices de resolução dos casos.

A Natureza "Acidente de Trânsito"caracteriza-se como o quinto caso de atendimentos e
quarto em óbitos, conforme apresentado na Figura 6.3. Nestes casos também estão associados
aos registros implicações legais das empresas de seguros, envolvendo o seguro obrigatório dos
veículos automotores. Por informação dos gestores, devido ao interesse financeiro envolvido
nestas ocorrências, tratam-se dos registros entre os mais fidedignos nas emergências dos hospi-
tais públicos. Isto somente comprova a possibilidade de gestão com o mesmo rigor e cuidado
dos registros das outras ocorrências.

Por sua vez, as quantidades de óbitos da Natureza "Agressão"representam o maior per-
centual em relação aos atendimentos. Dos 49.027 atendimentos, 1.111 resultaram em óbito,
correspondendo ao percentual de 2,27% sobre os atendimentos, tendo 6.913 casos, 14,10%,
que levaram à internação, conforme mostra a Figura 6.5.

O Tipo de Natureza "Arma de Fogo"reflete a maior ocorrência desta Natureza, e o de maior
letalidade. Dos 10.501 casos, 932, ou seja, 8,88%, levaram ao óbito e 3.983 casos, 37,93%, à
internação.

Importante ressaltar que as agressões e os acidentes também refletem uma grande quanti-
dade de internações, envolvendo um alto custo hospitalar, e com as restrições de leitos dispo-
níveis na rede estadual. Mesmo em situações que não resultem em internação, os custos dos
atendimentos das agressões podem ser considerados altos por geralmente envolverem um maior
período do permanência na emergência, assim como procedimentos como suturas, imagens e
imobilizações, entre outros.
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Figura 6.5 Atendimentos e Óbitos por Agressão.

As "Outras Agressões"correspondem a 1,76% dos casos, o que representa um baixo per-
centual em relação as agressões e uma melhor classificação realizada pelos atendentes, tor-
nando as informações extraídas ainda mais representativas.

A "Agressão Animal-Mordida, Picada", respondem pela maior quantidade das agressões,
16.777, 34,22%, apresentando uma distribuição regular por faixas etárias, em um acompanha-
mento anual, conforme a Figura 6.6. Faz-se necessário uma sub-divisão nesta qualificação
permitindo uma melhor identificação das ocorrências, viabilizando ações de prevenção dos
órgão públicos responsáveis.

A "Agressão Física", embora ambos com baixas taxas de óbitos, possuem grandes quanti-
dades de atendimentos, 11.181, 22,81% das agressões, habilitando-se, geralmente, à ocorrên-
cias policiais. Em uma distribuição por sexo, o masculino corresponde a 70,64% e o feminino
aos restantes 29,17%, conforme apresentado na Figura 6.7. A partir de 2005 até junho de 2008,
a distribuição mostrou-se sem grandes alterações.

Podemos então concluir que, apesar das medidas recentemente adotadas nos diversos níveis
governamentais visando tanto a inserção social quanto a diminuição da violência, houve pouca
alteração no perfil dos pacientes referentes aos atendimentos refletidos nas emergências dos
hospitais, que utilizam o sistema SAPE Emergência, em relação aos anos de 2005, 2006, 2007



6.2 ANÁLISES E RESULTADOS DE APOIO À DECISÃO 101

Figura 6.6 Agressão Animal por Faixa Etária - Anual.

Figura 6.7 Agressão Física por Sexo - Anual.



102 CAPÍTULO 6 RESULTADOS OBTIDOS

e primeiro semestre de 2008, conforme apresentado na Figura 6.8.
Um dos motivos indicados pelos gestores com relação aos índices mantidos pelo perfil

destes pacientes, é ao chamado crime de proximidade, ou seja, cometido por pessoas conheci-
das das vítimas e de difícil repressão policial.

Figura 6.8 Atendimentos e Óbitos por Agressão - Anual.

Em uma outra análise nos Tipos de Ocorrência Agressão, Acidente de Trânsito e Acidente,
em relação aos dias da semana, tanto os atendimentos quantos os óbitos e internações têm
registros maiores no domingo e no sábado, conforme mostra a Figura 6.9.
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Figura 6.9 Agressão e Acidentes por Dia da Semana.

Uma análise mais detalhada dos atendimentos e óbitos por dia da semana serão detalhados
a seguir.

6.2.3 Tipos de Ocorrências por Hospital

Considerando-se os Tipos de Ocorrências associados aos hospitais, a Figura 6.10 demonstra
que o perfil do paciente do Hospital da Restauração (HR) refere-se a Agressão, 66,71%, a
Acidente de Trânsito, 52,26%, e a Acidente, 38,51%. Por tratar-se de um centro de referên-
cia em queimaduras, contando inclusive uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ),
realizaram-se atendimentos correspondentes a 96,27% do total de atendimentos nesta especia-
lidade.

Em uma primeira análise, com esta quantidade de atendimentos dos Tipos de Ocorrência
citados anteriormente, inclusive confirmando-se que a distribuição anual permanece propor-
cionalmente a mesma, o HR conta com cinco cirurgiões por plantão com 112.183 atendimen-
tos enquanto no HAM possuem dois cirurgiões por plantão com 18.120 atendimentos, 13,91%
do total do HR. Sugere-se um estudo sobre a distribuição de profissionais entre os hospitais,
inclusive podendo ser considerado o histórico de atendimentos durante os dias da semana para
a escolha do plantão historicamente com menos ocorrências. Torna-se interessante observar-se
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Figura 6.10 Tipo de Ocorrência por Hospital.
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também a demanda de alocação de profissionais mais qualificados em suas especialidades nos
plantões de maiores índices de atendimentos e, principalmente, óbitos.

Observa-se também que as classificações realizadas na Natureza "Sintoma"encontram-se
em maior volume no Hospital Otávio de Freitas (HOF) e no Hospital Agamenom Magalhães
(HAM), o que sugere a necessidade de um treinamento maior aos atendentes na classificação
do Tipo de Ocorrência. Ação semelhante faz-se necessário na identificação da Natureza "En-
caminhamento - Doenças"no Hospital Getúlio Vargas (HGV) e no Hospital da Restauração
(HR).

A grande quantidade de atendimentos na Natureza "Ocorrência Traumatológica"no HGV
e no HOF sugere a necessidade de um tratamento mais unificado nesta classificação entre os
hospitais, apesar da diminuição dos casos em uma avaliação anual.

Identifica-se também no HOF uma grande quantidade de atendimentos "Outros", 66,15%
em relação a mesma classificação nos outros hospitais, assim como "Não Digitada"com 83,68%,
sugerindo-se, novamente, um treinamento específico. Os atendentes do HAM e o HGV mostram-
se mais aplicados na identificação dos Tipos de Ocorrência.

Atendimentos da Natureza "Corpo Estranho"no HAM, conforme a Figura 6.11, refletem
a especialização em Otorrinolaringologia contabilizando, respectivamente, Corpo Estranho no
Aparelho Respiratório (Nariz e Garganta), 3.642 ocorrências e Corpo Estranho no Ouvido, com
4.017 , totalizando 93,14% dos atendimentos desta natureza no hospital. Estes valores refletem
uma resposta à política de especialização do HAM proposto pela SES-PE.

O baixo índice de transferências e alto número de altas neste Tipo de Ocorrência indicam
alto grau de resolução associado aos profissionais envolvidos.

No total desta mesma Natureza, o atendimento do HR encontra-se uma quantidade de 1.682,
46,18% do HAM. Segundo os gestores envolvidos, estes atendimentos ocorrem devido ao HR
possuir a única urgência em Endoscopia Digestiva dos hospitais públicos.

A incidência de "Corpo Estranho - Outros Locais", segundo tipo de ocorrências no HGV
e HOF indicam a necessidade de uma melhor especificação desta ocorrência, facilitando a
identificação e possibilitando uma melhor análise. No caso do HR, grande parte dos 1.259
casos referem-se, segundo os gestores, a Broncoscopia Rígida, retirada de corpos estranhos da
traquéia e do pulmão, cujo aparelho de alto custo encontra-se disponível unicamente, em todo
Estado, na emergência do HR.

Nestas situações, não se identificaram necessidade de realocação de especialidades e/ou
especialistas entre os hospitais.
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Figura 6.11 Ocorrências Otorrinolaringológicas por Hospital.

6.2.4 Domicílio dos Pacientes

Considerando-se uma análise por Estado, como pode-se esperar, Pernambuco corresponde a
99,44% dos atendimentos. Na seqüência, dos 10.204 atendimentos fora do estado, ou seja,
0,56%, aparecem os estados vizinhos Paraíba com 13,13% da quantidade de fora de Pernam-
buco, Alagoas com 6,62% e Bahia com 4,37%. Devido ao pequeno percentual de atendimentos
com estas características entre 2005 e junho de 2008, não há grande representatividade para um
aprofundamento da análise.

Entretanto, considerando-se as cidades de Pernambuco de domicílio dos pacientes e le-
vando-se em conta a descentralização proposta pelo Ministério da Saúde, visando facilitar a
análise, selecionamos os municípios que possuem mais de 3.000 atendimentos, no período en-
volvendo 2005 a junho de 2008, tendo-se um total de 22 municípios, correspondendo a 94,31%
dos atendimentos, conforme apresentado na Figura 6.12. O Recife representa 54,90% dos
atendimentos nos quatro hospitais, nenhum deles municipal, diferentemente de outras capitais
do país.

Importante realizar também uma comparação em relação aos óbitos, visto que nestes ca-
sos tendem a ser transferências realmente necessárias, no sentido da gravidades da ocorrência.
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Figura 6.12 Tipos de Atendimentos por Cidades de Pernambuco.
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Nos casos de maiores índices, como Goiana com 3,04%, Limoeiro, 2,90%, Carpina, 2,32%,
Caruaru, 2,30% e Vitória de Santo Antão, 2,06%, somente citando alguns, indicam que as
transferências atendem a um critério de risco de morte do paciente. Estas informações pos-
sibilitam um estudo mais detalhado, por parte da SES-PE, na tentativa de viabilização de um
pacto em relação as quantidade de pacientes a serem transferidos entre as cidades e os hospitais
estaduais.

Em um detalhamento destas 22 cidades em quantidade de atendimentos por hospital, con-
forme Figuras 6.13 e 6.14, identificam-se que pacientes de Jaboatão dos Guararapes, segunda
cidade em atendimentos, representam 70,01% das ocorrências do Hospital Otávio de Freitas.

Percebe-se também o HR como sendo o destino de grande parte dos pacientes da maioria
das cidades relacionadas, exceto Jaboatão, citada anteriormente, Camaragibe, com 64,75% no
HGV, São Lourenço da Mata, com 45,38% no HGV, Moreno, com 44,99% no HOF e Paudalho,
com 44,01% no HGV.

O Governo Estadual vem realizando obras de construção de mais dois hospitais nas cidades
periféricas da região metropolitana do Recife, o Hospital Miguel Arraes em Paulista, próximo
a Abreu e Lima, e o Hospital Dom Hélder Câmara no Cabo de Santo Agostinho. Em atendendo
média e alta complexidade, através da identificação das quantidades de pacientes das cidades
circunvizinhas, podem vir a servir para direcionar pacientes das dez primeiras cidades em quan-
tidade de atendimentos no Estado, minimizando os atendimentos nos hospitais localizados na
cidade do Recife.

Outro fator a ser analisado é o decréscimo anual de atendimentos por parte do HR de pa-
cientes de praticamente todas as cidades analisadas, conforme apresentado na Figura 6.15,
apesar do aumento de profissionais nesta unidade de saúde. Mesmo com esta tendência não
há reflexo nos meios de comunicação de melhorias nos atendimentos da emergências deste
hospital.

A presença de pacientes domiciliados em Jaboatão dos Guararapes com atendimentos no
HOF vem decrescendo, principalmente a partir de 2007, apesar de ainda corresponder a 63,06%
em 2007. Pelas projeções do primeiro semestre de 2008 as quantidades no ano de 2008 tendem
a manterem-se semelhantes ao mesmo percentual de 2007.

Em Olinda a distribuição dos atendimentos no HR vem decrescendo seguidamente de 2005
a 2007, e pelas projeções de 2008, mantendo-se com os mesmos valores de 2007.
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Figura 6.13 Atendimentos por Cidades e Hospitais de Pernambuco.
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Figura 6.14 Atendimentos por Cidades e Hospitais de Pernambuco.
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Figura 6.15 Atendimentos Anuais por Cidade e Hospital.
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6.2.5 Internações Hospitalares

Os procedimentos associados às internações são de grande custo financeiro para o Estado. Ape-
sar do sistema tratar dos atendimentos nas emergências, no momento da internação é realizada
a baixa no atendimento. Como mostra a Figura 6.16, o HR e o HAM, com 14,18% e 12,66%
dos atendimentos, respectivamente, são os hospitais com mais internamentos, principalmente
devido a quantidade de leitos e as especialidades envolvidas.

Figura 6.16 Atendimentos e Internações por Hospital.

Em uma análise de internações hospitalares por ano, Figura 6.17, observa-se uma regula-
ridade entre os anos de 2005 as projeções para junho 2008, exceto no Hospital da Restauração
onde do ano de 2006 para 2007 houve uma redução de 29,99%, mantendo-se no mesmo nível
em projeções para 2008. Uma melhor análise pode ser realizada pela SES-PE para a identifi-
cação das causas desta redução.

No Apêndice C encontra-se um detalhamento das Ocorrências associadas aos internamen-
tos com os percentuais referentes aos atendimentos destas mesmas Ocorrências.
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Figura 6.17 Internações por Hospital- Anual.

6.3 Considerações Finais

As possibilidade de análises claramente não se limitam às avaliações relatadas. Muitas outras
análises podem decorrer quando da disponibilização da ferramenta para gestores de perfis di-
ferenciados. Entretanto, a necessidade de documentar cada simulação neste trabalho limita
bastante a riqueza e a versatilidade da ferramenta. Em algumas análises, resultados temporários
ou pesquisas mais refinadas não puderam ser incorporadas à documentação, sendo somente
relatadas suas conclusões.

Em outras análises, como a de Médico Liberador dos pacientes atendidos, 78,05% não
encontram-se informados no sistema transacional, o que compromete o resultado da avaliação
optando-se pela não apresentação.

De maneira semelhante, a Forma de Transporte do paciente quando da entrada nas emergên-
cias, "Outros"correspondem a 46,41%, "Não Digitado"23,54% e "Outros Veículos"13,40%,
totalizando 83,35%, percentual considerado alto para ações conclusivas, sendo sugerida uma
sub-divisão das classificações por parte da SES-PE.

Várias das análises evidenciam a necessidade de treinamento específico e uniforme entre
os atendentes dos hospitais, sugerindo-se também um revezamento entre os atendentes mais
qualificados, inclusive entre as unidades de saúde, na tentativa de disseminação e conformidade
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do conhecimento.
Com relação à performance da ferramenta, de uma maneira geral, considerou-se o tempo

de resposta satisfatório, porém, pelo ambiente disponibilizado, não foram realizados testes de
concorrência de acesso. Nas consultas mais lentas, tabelas de agregação foram geradas resul-
tando em ganhos consideráveis de performance, identificando-se, desta forma, como sendo um
problema associado mais ao SGBD que propriamente à ferramenta de BI.

Em algumas consultas as operações de "drill-through" foram realizadas, permitindo acesso
à menor granularidade sem maiores dificuldades. Esta característica agradou bastante aos ges-
tores pois em alguns casos aparentemente incoerentes encontraram-se justificativas visualizan-
do-se nível mais baixo da informação.

Outra característica importante refere-se ao arquivamento de cada uma das consultas o
que facilita a recuperação de uma determinada avaliação, possibilitando aprofundamento nas
análises, partindo-se de situações anteriores.

Na avaliação dos gestores a ferramenta apresenta-se perfeitamente viável do ponto de vista
do negócio, sendo considerada estratégica sua implantação no ambiente da Secretaria de Saúde
do Estado de Pernambuco.
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A motivação deste trabalho surgiu da percepção da disponibilidade de informações integradas
servirem como insumo à decisão da gerência estratégica da Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco (SES-PE).

Identificando-se as emergências dos hospitais públicos e o sistema que realiza os registros
dos pacientes, a implantação de um Data Warehouse (DW), utilizando-se dos dados reais, e a
implementação de uma solução de Business Intelligence (BI), utilizando-se de software livre,
o Pentaho, mostrou-se como um grande desafio, tornando sua implementação e implantação
perfeitamente viável e de grande aceitação pelos gestores envolvidos.

7.1 Contribuições

Com a identificação da importância das fontes de dados, foram implementadas e executadas
as tarefas de conformidade dos dados existentes, eliminando-se a duplicidade que não en-
contravam nenhum tipo de tratamento nas diversas emergências dos hospitais públicos. Em
seguida, com a elaboração das técnicas de transformação com alguns algoritmos envolvidos,
automatizam-se todo o processo de extração, transformação e carga necessário para a unificação
da base de dados.

Após avaliadas algumas alternativas, houve a implementação da solução de Business In-

telligence, demonstrando-se o funcionamento de suas diversas ferramentas, em software livre,
comprovada a sua eficiência e eficácia em uma utilização voltada à realidade prática.

O modelo de dados dimensional disponibilizado apresentou-se viável e atendendo aos di-
versos requisitos elencados pelos gestores que especificaram a necessidade das informações.

Neste novo contexto, as análises apresentadas serviram de base para a comprovação de algu-
mas percepções que permeavam o conhecimento de alguns gestores envolvidos nos atendimen-
tos e que careciam de fatos para comprovação das afirmações, permitindo um maior respaldo
nas tomada de decisões.

Por outro lado, algumas conclusões extraídas mostraram uma realidade diferente destas
percepções, o que também fornece suporte a um redirecionamento da gestão.
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Pelos sistemas pesquisados e apresentados, o pioneirismo identificado deste trabalho asso-
ciado às emergências dos hospitais públicos torna evidente a importância do estudos dos dados
das emergências que funcionam atualmente como uma importante, senão a principal, porta de
entrada de resolução dos problemas dos pacientes do Sistema Único de Saúde no Brasil. Esta
característica indica fortemente a necessidade de maior resolução nos atendimentos de atenção
básica de saúde, de responsabilidade dos municípios, em uma grande ação compactuada das
Secretarias Municipais de Saúde com a Secretaria Estadual, proposta pelo Ministério da Saúde.

Paralelamente às novas avaliações, torna-se claro que uma melhor qualidade das infor-
mações, com treinamento e padronização das ocorrências digitadas pelos atendentes, refletirão
diretamente em uma melhor identificação do perfil dos principais hospitais públicos de Per-
nambuco.

Este ganho torna-se claro na avaliação dos gestores públicos entrevistados que confirmaram
a utilidade da solução proposta para uma melhor tomada de decisão gerencial voltadas às políti-
cas de saúde pública.

Com esta solução de BI, o gerenciamento da SES-PE pode alcançar outro patamar na uti-
lização da informação. Informações que antes encontravam-se distribuídas, com formatações
distintas e num nível de granularidade inadequado à boa decisão gerencial encontram-se agora
consolidadas e unificadas sobre as dimensões de espaço e tempo, proporcionando a verificação
de estatísticas que não estavam antes disponíveis e que podem ajudar a traçar um retrato mais
acurado da saúde do Estado.

Ensejamos com este trabalho, portanto, incrementar agilidade, segurança, rapidez e efi-
ciência a um só tempo, na decisão gerencial sobre a saúde do Estado. Cabe lembrar ainda
que a solução proposta é bastante flexível: muitas estatísticas consolidadas diferentes podem
ser conseguidas com sua utilização, e mesmo consultas particulares podem detectar um súbito
aumento de determinadas ocorrências, correlacionando-o com determinadas variáveis, que po-
dem representar a causa deste incremento, possibilitando sua rápida solução em benefício de
toda a sociedade.

7.2 Considerações Finais

Após a universalização do direito público à saúde, garantido pela Constituição de 1988 através
da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), houve uma rápida democratização do atendi-
mento que não recebeu o devido acompanhamento em sua infra-estrutura. É de conhecimento
geral a precária situação da saúde pública no Brasil, principalmente nos atendimentos realiza-
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dos nas emergências dos hospitais públicos.
A despeito das necessidades de alocação dos mais variados tipos de recursos públicos, a

Tecnologia da Informação vem conquistando um papel de destaque tornando-se cada vez mais
estratégica na medida em que possibilita a percepção da real situação do problema e viabiliza
uma melhor aplicação dos recursos alocados.

Esta solução de BI, implementada e de fácil usabilidade, identifica e viabiliza o suporte à
decisão nos níveis estratégicos da gestão pública de saúde. A inexistência do custo de aquisição,
fator na maioria das vezes determinante nas avaliações de um produto, apresenta-se como um
incentivo à implantação. Os investimentos restringem-se unicamente a treinamento e qualifi-
cação de pessoal na utilização das ferramentas.

De comprovada eficiência nas diversas avaliações realizadas pelos gestores envolvidos e
fornecendo suporte à decisão em diversos níveis de gestão, a dúvida que surge, como sempre
ocorre em situações semelhantes, é que mesmo após disponibilizada, o instrumento sofra pro-
blemas de descontinuidade. Resta-nos a certeza da tarefa cumprida em mais uma tentativa de
melhoria dos serviços públicos na eterna busca de resgate da cidadania.

7.3 Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento da solução, verifica-se a oportunidade de desenvolvimento de al-
gumas propostas, a saber:

• Implementação de um Sistema de Informações Geográficas, ou Geographic Information

System (GIS), integrado com a solução de BI melhorando visualmente a identificação das
ocorrências;

• Área de apresentação com a utilização de dashboard, ou painel de controle, com a iden-
tificação e implementação de indicadores;

• Reformulação do processo de Extração, Transformação e Carga para a inclusão dos anos
de 2000 a 2008;

• Melhoria no processo de Extração, Transformação e Carga possibilitando uma atualiza-
ção com carga diferencial, identificando-se as alterações e inclusões (Slowly Changing

Dimension tipo 2);

• Disponibilização para os usuários da ferramenta de relatórios ad-hoc do Pentaho, utili-
zando-se do Metadata Editor;
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• Melhorias na performance com a implementação de tabelas agregadas utilizando-se do
Aggregation Designer;

• Inclusão dos dados no Data Warehouse dos hospitais públicos dos municípios de Goiana,
com o sistema transacional implantado em julho de 2008 e de Nazaré da Mata, implan-
tado em outubro de 2008;

• Rastreamento entre as ocorrências criminais informados no sistema e os Boletins de
Ocorrência registrados pelas unidades policiais nos hospitais, avaliando-se o índice de
resolução do Estado;

• Integração das bases de dados do SAPE Internação e SAPE Faturamento ao DW, possibi-
litando uma maior riqueza nas informações financeiras envolvendo os hospitais públicos
do Estado de Pernambuco.



APÊNDICE A
Apêndice A

Neste Apêndice são apresentados o Modelo Entidade Relacionamento do sistema transacional
que atende às emergências dos quatro maiores hospitais públicos do Estado de Pernambuco, o
Hospital da Restauração (HR), Hospital Agamenon Magalhães (HAM), Hospital Getúlio vargas
(HGV) e Hospital Otávio de Freitas (HOF).

A.1 Modelo Entidade Relacionamento do Sistema SAPE-Emergência

Nesta seção apresenta-se o Modelo Entidade Relacionamento do Sistema SAPE-Emergência,
Figura A.1.
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Atendimentos
Codigo: char(2)

AnoAtendimento: smallint
CodEmergenciaOrigem: char(2)
SequencialAtendimento: int
FlgSequencialDigitado: char(1)
FlgPacienteNaoIdentificado: char(1)
ObsIdentificacaoServicoSocial: varchar(250)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
CodPaciente: int
DtRegistro: datetime
HrRegistro: char(5)
DtHrRegistro: datetime
NroPlanoSaude: varchar(25)
DtValidadePlanoSaude: datetime
DescProcedencia: varchar(50)
CodDestino: char(2)
DescDestino: varchar(50)
FlgFezContatoPrevio: char(1)
CodTipoOcorrencia: char(2)
ObservacoesOcorrencia: varchar(250)
Situacao: char(3)
CodUsuarioCadastramento: varchar(8)
DtHrCadastramento: datetime
DtRegistroEncerramento: datetime
HrRegistroEncerramento: char(5)
CodUsuarioEncerramento: varchar(8)
DtHrEncerramento: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
Acompanhante: varchar(50)
Observacoes: text
CodLocalAtendimento: char(2)
DescLocalAtendimento: varchar(50)
DtRegistroMovimentacao: datetime
HrRegistroMovimentacao: char(5)
CodUsuarioMovimentacao: varchar(8)
DtHrMovimentacao: datetime
FlgGerouProntuario: char(1)
FlgEhAcidenteDeTrabalho: char(1)
CodNaturezaTipoOcorrencia: char(2)
CodNaturezaProcedencia: char(2)
CodNaturezaDestino: char(2)
CodFormaTransporte: char(2)
CondutorSocorrista: varchar(50)
CodMedicoLiberador: int
CodProcedimentoRealizado: int
CidPrimario: varchar(4)
CidSecundario: varchar(4)

Bairros
CodLocalidade: int
Codigo: int

Nome: varchar(60)
Abreviacao: varchar(30)
SglEstado: char(2)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime

CID
Codigo: varchar(4)

CodigoEditado: varchar(5)
Descricao: varchar(50)
Opcao: varchar(1)
FlgEhCategoria: varchar(1)
FlgEhSubCategoria: varchar(1)
FlgPermitidoMasculino: varchar(1)
FlgPermitidoFeminino: varchar(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime

Cidades
Codigo: int

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Nome: NomeObrigatorio
SglEstado: char(2)
FlgCodigoDefault: char(1)

CoresRacas
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgCodigoDefault: char(1)

DestinosDoPaciente
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgRegistrarObito: char(1)
FlgCodigoDefault: char(1)
FlgEncerraAtendimento: char(1)
FlgCancelaAtendimento: char(1)
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodNaturezaDestinosDoPaciente: char(2)
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
FlgEhBaixaAutomatica: char(1)
Situacao: char(3)
UsuarioSituacao: varchar(8)
DtHrSituacao: datetime
FlgEhInternacao: char(1)

EmergenciasOrigem
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
SequencialImplantacao: int
AnoImplantacao: char(4)
FlgImpFichaEsclarecimento: char(1)
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
FlgGeraProntuario: char(1)
CodLocalAtendimentoInicial: char(2)
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodNaturezaEmergenciasOrigem: char(2)
FlgGeraProntuarioIntegracaoMV: char(1)
QtdEtiquetaDeInternacao: int
FlgEhAtendimento: char(1)
FlgEhAmbulatorio: char(1)
FlgEhLaboratorio: char(1)
FlgEhInternacao: char(1)
Situacao: char(3)
UsuarioSituacao: varchar(8)
DtHrSituacao: datetime

Estados
Sigla: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Nome: NomeObrigatorio
FlgCodigoDefault: char(1)
FlgNaoInformado: char(1)
FlgIgnorado: char(1)
FlgNaoSeAplica: char(1)

EstadosCivis
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgCodigoDefault: char(1)

FormasDeTransporte
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria

Funcionarios
Codigo: int

Matricula: varchar(15)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Nome: varchar(50)
NomeReduzido: varchar(20)
DtNascimento: datetime
Naturalidade: varchar(25)
Nacionalidade: varchar(25)
CodSexo: char(2)
CodEstadoCivil: char(2)
CodTipoFuncionario: int
Endereco: varchar(50)
ComplementoEndereco: varchar(25)
Bairro: varchar(25)
CodCidade: int
SglEstado: char(2)
CEP: char(9)
ReferenciaEndereco: varchar(250)
Fone01: varchar(15)
RamalFone01: varchar(10)
Fone02: varchar(15)
RamalFone02: varchar(10)
Fax: varchar(15)
RamalFax: varchar(10)
E_Mail: varchar(50)
CPF: char(14)
NroIdentidade: varchar(12)
InscConselho: varchar(15)
OrgaoExpedidorIdentidade: varchar(10)
Situacao: char(3)
DtHrSituacao: datetime
UsuarioSituacao: varchar(8)
CodUsuarioCadastramento: varchar(8)
DtHrCadastramento: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
Observacoes: text
SglEstadoConselho: char(2)
FlgPermiteResidente: char(1)
CodFuncionarioResidente: int
FlgAtendeAmbulatorio: char(1)
DtExpedicaoIdentidade: datetime

LocaisDeAtendimento
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
Situacao: char(3)
DtHrSituacao: datetime
UsuarioSituacao: varchar(8)
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
FlgForaEmergencia: char(1)
FlgInternacao: char(1)
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodNaturezaLocaisDeAtendimento: char(2)
MaxDiasPermanencia: int
FlgRegulaLeitoSUGH: char(1)

LocalidadesDoEstado
Codigo: int

Nome: varchar(60)
Cep: varchar(8)
SglEstado: char(2)
TipoDeLocalidade: char(1)
Situacao: char(1)
LocalidadeSubordinada: int
CodCidade: int
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime

Logradouros
CodLocalidade: int
Codigo: int

Nome: varchar(60)
CodBairroIni: int
CodBairroFim: int
Cep: varchar(8)
SglEstado: char(2)
CodTipo: varchar(3)
Complemento: varchar(65)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime

MovimentacaoDoPaciente
CodAtendimento: char(13)
SequencialMovimentacao: smallint

DtRegistroMovimentacao: datetime
HrRegistroMovimentacao: char(5)
CodLocalAtendimento: char(2)
ObservacaoMovimentacao: varchar(250)
DtHrMovimentacao: datetime
CodUsuarioMovimentacao: varchar(8)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)

NaturezaDestinosDoPaciente
Codigo: char(2)

Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)

NaturezaEmergenciasOrigem
Codigo: char(2)

Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)

NaturezaLocaisDeAtendimento
Codigo: char(2)

Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)

NaturezaProcedenciasDoPaciente
Codigo: char(2)

Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)

NaturezaTiposDeOcorrencia
Codigo: char(2)

Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
HistoricoAtualizacao: varchar(250)

Pacientes
Codigo: int

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Nome: varchar(50)
DtNascimento: datetime
IdadeEstimada: tinyint
NcadReduzido: char(14)
Naturalidade: varchar(25)
Nacionalidade: varchar(25)
CodSexo: char(2)
CodCorRaca: char(2)
CodEstadoCivil: char(2)
Profissao: varchar(25)
NomeDoPai: varchar(50)
NomeDaMae: varchar(50)
Responsavel: varchar(50)
Endereco: varchar(50)
ComplementoEndereco: varchar(25)
Bairro: varchar(25)
DescDestino: varchar(50)
CodCidade: int
SglEstado: char(2)
CEP: char(9)
ReferenciaEndereco: varchar(250)
Fone01: varchar(15)
RamalFone01: varchar(10)
Fone02: varchar(15)
RamalFone02: varchar(10)
Fax: varchar(15)
RamalFax: varchar(10)
E_Mail: varchar(50)
RegistroSUS: varchar(25)
CPF: char(14)
NroIdentidade: varchar(12)
RegistroCivil: varchar(12)
OutroDocumento: varchar(15)
TipoOutroDocumento: varchar(25)
OrgaoExpedidorIdentidade: varchar(10)
CodAtendimentoObito: char(13)
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
CodUsuarioCadastramento: varchar(8)
DtHrCadastramento: datetime
Observacoes: text
NroProntuario: int
DtHrNroProntuario: datetime
CodUsuarioNroProntuario: varchar(8)
NroProntuarioIntegrado: int
DtHrProntuarioIntegrado: datetime
CodUsuarioProntuarioIntegrado: varchar(8)
ObsProntuarioIntegrado: varchar(50)
FlgDadosIntegracaoAlterados: char(1)
DtHrDadosIntegracaoAlterados: datetime
NroProntuarioAntAmbulatorio: varchar(10)
NroProntuarioAntHospital: varchar(10)
NroProntuarioAmbulatorio: int
CodUsuarioProntuarioAmbulatorio: varchar(8)
DtHrProntuarioAmbulatorio: datetime
NroLivroSame: varchar(14)
IndicadorProntuarioSame: varchar(14)
NroProntuarioAmbAntConversao: int
DtExpedicaoIdentidade: datetime
CartorioRegistroCivil: varchar(50)
LivroRegistroCivil: char(10)
FolhaRegistroCivil: char(10)

ProcedenciasDoPaciente
Codigo: char(2)

DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgCodigoDefault: char(1)
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodUltUsuario: varchar(8)
CodNaturezaProcedenciasDoPac: char(2)
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
Situacao: char(3)
UsuarioSituacao: varchar(8)
DtHrSituacao: datetime
FlgDefaultIntEmergencia: char(1)

ProfEnvolvidosAtendimento
CodAtendimento: varchar(13)
Sequencial: int
CodProfissional: int

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Matricula: varchar(15)
CodTipoFuncionario: int

Sexos
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgCodigoDefault: char(1)

TiposDeFuncionario
Codigo: int

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: varchar(50)
CodUsuarioCadastramento: varchar(8)
DtHrCadastramento: datetime
Observacoes: text
FlgExigeInscricao: char(1)
FlgEhMedico: char(1)
NomeConselho: char(15)

TiposDeLogradouro
Codigo: varchar(3)

TipoDescricao: char(1)
Descricao: varchar(30)
Abreviacao: varchar(10)
CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime

TiposDeOcorrencia
Codigo: char(2)

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
Descricao: DescricaoObrigatoria
FlgGerarEstatistica: char(1)
FlgOcorrenciaPolicial: char(1)
FlgGeraParaResumo: char(1)
CodNaturezaTiposDeOcorrencia: char(2)
HistoricoAtualizacao: varchar(250)
Situacao: char(3)
UsuarioSituacao: varchar(8)
DtHrSituacao: datetime
FlgEhOcorrenciaCCV: char(1)
FlgEhCausaExterna: char(1)

Parametros
Codigo: tinyint

CodUltUsuario: varchar(8)
DtHrUltUsuario: datetime
NroVersaoDados: smallint
NroReleaseDados: smallint
Cab1Relatorios: varchar(100)
Cab2Relatorios: varchar(25)
RodapeRelatorios: varchar(200)
ObsSuporteTecnico: text
NomeHospital: varchar(50)
AnoAnteriorSistema: char(4)
AnoAtualSistema: char(4)
AnoProximoSistema: char(4)
AnoImplantacaoSistema: char(4)
MinutosEntreAtendimentos: smallint
MinutosDifHoraMicroServidor: smallint
DiasAvisarVencSenha: smallint
QtdMaxRegistrosConsulta: smallint
QtdMaxMinutosConsulta: smallint
NroProntuarioImplantacao: int
PctPacientesGeracaoCartas: int
QtdMinGeracaoCartas: int
QtdMaxGeracaoCartas: int
ServidorEmailGeracaoCartas: varchar(50)
EmailDeOrigemGeracaoCartas: varchar(50)
EmailDeDestinoGeracaoCartas: varchar(50)
LimiteDiasPermBaixaAutomatica: int
LimiteMinDiasBaixaAutomatica: int
UsuarioBDIntegracaoMV: varchar(35)
PasswordBDIntegracaoMV: varchar(35)
NomeStProcBDIntegracaoMV: varchar(35)
ServerNameBDIntegracaoMV: varchar(25)
CodHospitalIntegracaoMV: smallint
QtdMaxTentativasConexaoMV: smallint
SiglaHospital: char(3)
EnderecoHospital: varchar(50)
ComplEnderecoHospital: varchar(25)
BairroHospital: varchar(25)
CidadeHospital: varchar(25)
EstadoHospital: char(2)
CepHospital: char(9)
NroProntuarioImplantacaoAmb: int
CnpjHospital: char(18)
Fone01Hospital: varchar(20)
Fone02Hospital: varchar(20)
FaxHospital: varchar(20)
E_MailHospital: varchar(50)
FlgCodInternIgualEmerg: char(1)
NumeroMaximoDeRuas: int
NumeroMaximoDeEstantes: int
MaximoDePrateleirasPorEstante: int
CodHospitalSUGH: smallint
FlgCentralDeRegulacaoNoAr: char(1)
PathGeracaoArquivoSUGH: varchar(255)
ExtensaoArquivoSUGH: char(3)
FlgNroProntIgualCodPaciente: char(1)
NroHospitalMV: char(2)
MinutosToleranciaAmbulatorio: smallint
PathExportacaoMV: varchar(255)
FlgPermitePrimVezTodos: char(1)
FlgExigeEncaminRecepcao: char(1)
PathCCV: varchar(255)
FlgNroProntIgualSeqAmbMV: char(1)
ModeloBDA: char(1)
TipoMarcacaoSoDia: smallint
ModeloEtiqueta: char(1)
CodHospitalUPSSUS: char(7)
PathGeracaoArqBPAPAB: varchar(255)
PathGeracaoArqBPAFAE: varchar(255)
NomeOrgaoDestinoBPAPAB: varchar(50)
NomeOrgaoDestinoBPAFAE: varchar(50)
DiasEntreAtendimentos: smallint

 
Figura A.1 Modelo Entidade Relacionamento do SAPE Emergência. 
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A.2 Dicionário de Dados das Tabelas de Dimensão

Nesta seção encontram-se detalhadas as colunas e os tipos de dados das tabelas de dimensão e
de fato que compõem ao Modelo Multidimensional do Data Warehouse.

A.2.1 Dimensão Paciente

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim PACIENTE_SK int Não

PACIENTE_NU_VERSAO smallint Não
PACIENTE_DT_ETL datetime Não
NCADREDUZIDO char 13 Não
DTNASCIMENTO date Sim
IDADEESTIMADA smallint Sim
CODSEXO char 2 Não
DESCRICAOSEXO varchar 50 Não
CODESTADOCIVIL char 2 Não
DESCRICAOESTADOCIVIL varchar 50 Não
ENDERECO varchar 50 Sim
COMPLEMENTOENDERECO varchar 25 Sim
BAIRRO varchar 25
CODCIDADE int Não
CIDADE varchar 25 Não
SGLESTADO char 2 Não
CEP char 9 Sim
SGLHOSPITAL char 3 Não

Tabela A.1 Dimensão Paciente
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A.2.2 Dimensão Tipo_Ocorrencia

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim TPOCORRENCIA_SK int Não

TPOCORRENCIA_NU_VERSAO smallint Não
TPOCORRENCIA_DT_ETL date Não
DESCRICAOTPOCORRENCIA varchar 50 Não
CODNATTPOCORRENCIA int Não
DESCRICAONATOCORRENCIA varchar 50 Não

Tabela A.2 Dimensão Tipo_Ocorrencia

A.2.3 Dimensão Procedencia

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim PROCEDENCIA_SK int Não

PROCEDENCIA_NU_VERSAO smallint Não
PROCEDENCIA_DT_ETL date Não
DESCRICAOCODPROCEDENCIA varchar 50 Não
CODNATPROCEDENCIA char 2 Não
DESCRICAONATPROCEDENCIA varchar 50 Não

Tabela A.3 Dimensão Procedencia

A.2.4 Dimensão Destino

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim DESTINO_SK int Não

DESTINO_NU_VERSAO smallint Não
DESTINO_DT_ETL date Não
DESCRICAOCODDESTINO varchar 50 Não
CODNATDESTINO char 2 Não
DESCRICAONATDESTINO varchar 50 Não

Tabela A.4 Dimensão Destino



A.2 DICIONÁRIO DE DADOS DAS TABELAS DE DIMENSÃO 123

A.2.5 Dimensão Medico_Liberador

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim MEDICO_SK int Não

MEDICO_NU_VERSAO smallint Não
MEDICO_DT_ETL date Não
MATRICULA varchar 15 Não
NOMECOMPLETO varchar 50 Não
NOMEREDUZIDO varchar 20 Não
CODSEXO char 2 Não
DESCRICAOSEXO varchar 50 Não
SITUACAO char 3 Não

Tabela A.5 Dimensão Medico_Liberador

A.2.6 Dimensão Hospital

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim HOSPITAL_SK int Não

HOSPITAL_NU_VERSAO smallint Não
HOSPITAL_DT_ETL date Não
SGLHOSPITAL char 3 Não
NOMEHOSPITAL varchar 50 Não
ENDERECO varchar 50 Não
COMPLEMENTOENDERECO varchar 25 Não
BAIRRO varchar 25 Não
CIDADE varchar 25 Não
SGLESTADO char 2 Não
CEP char 9 Não
CNPJ char 18 Não
ANOIMPLANTACAOSAPE smallint Não

Tabela A.6 Dimensão Hospital
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A.2.7 Dimensão Data_Registro

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim TEMPO_SK int Não

DATAREGISTRO_NU_VERSAO smallint Não
DATAREGISTRO_DT_ETL date Não
DATAREGISTRO date Não
ANOREGISTRO smallint Não
MESREGISTRO smallint Não
DIAREGISTRO smallint Não
DIADOANO smallint Não
DIADASEMANA smallint Não
SEMANADOANO smallint Não
DIADESCRICAO char 7 Não
DIARESUMIDO char 3 Não
MESDESCRICAO char 9 Não
MESRESUMIDO char 3 Não
SEMESTRE smallint Não
QUADRIMESTRE smallint Não
TRIMESTRE smallint Não
BIMESTRE smallint Não

Tabela A.7 Dimensão Data_Registro

A.2.8 Dimensão Emergencia_Origem

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim EMERGENCIA_SK int Não

EMERGENCIA_NU_VERSAO smallint Não
EMERGENCIA_DT_ETL date Não
DESCRICAOCODEMERGENCIA varchar 50 Não
CODNATEMERGENCIA char 2 Não
DESCRICAONATEMERGENCIA varchar 50 Não

Tabela A.8 Dimensão Emergencia_Origem
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A.2.9 Dimensão Ind_Acid_Trabalho

Dimensão Degenerada utilizando-se de uma coluna na tabela de fatos com o indicador Sim ou
Não (S/N).

A.2.10 Dimensão Ind_Pac_Nao_Identificado

Dimensão Degenerada utilizando-se de uma coluna na tabela de fatos com o indicador Sim ou
Não (S/N).

A.2.11 Dimensão Forma_Transporte

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim FORMATRANSPORTE_SK int Não

FORMATRANSPORTE_NU_VERSAO smallint Não
FORMATRANSPORTE_DT_ETL date Não
DESCRICAOFORMATRANSPORTE varchar 50 Não

Tabela A.9 Dimensão Forma_Transporte
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A.2.12 Fato Atendimento

Chave Nome da Coluna Tipo Tamanho Null
Sim SEQUENCIAL char 13 Não

Sim TEMPO_SK int Não
Sim EMERGENCIA_SK int Não
Sim FORMA_TRANSPORTE_SK int Não
Sim HOSPITAL_SK int Não
Sim MEDICO_SK int Não
Sim DESTINO_SK int Não
Sim PROCEDENCIA_SK int Não
Sim TPOCORRENCIA_SK int Não
Sim PACIENTE_SK int Não

FAIXA_ETARIA char 7 Não
FAIXA_HORARIO char 14 Não
IND_ACID_TRABALHO char 1 Não
IND_PAC_NAO_IDENTIFICADO char 1 Não
ATEND_QTD smallint Não
ATEND_QTD_OBITO smallint Não
ATEND_QTD_TRANSFERENCIA smallint Não
ATEND_QTD_ALTA smallint Não
ATEND_QTD_INTERNACAO smallint Não

Tabela A.10 Fato Atendimento
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A.3 Modelo Relacional de Correspondência das dimensões

A seguir apresentam-se os modelos de entidades e relacionamentos das tabelas existentes no
sistema transacional do SAPE que deram origem às dimensões e ao fato disponibilizados no
Data Warehouse.

A.3.1 Dimensão Paciente

Figura A.2 Tabelas de origem no SAPE Emergência - Paciente.
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A.3.2 Dimensão Tipo_Ocorrencia

Figura A.3 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Tipo Ocorrência.

A.3.3 Dimensão Procedencia

Figura A.4 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Procedência.
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A.3.4 Dimensão Destino

Figura A.5 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Procedência.

A.3.5 Dimensão Medico_Liberador

Figura A.6 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Médico Liberados.
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A.3.6 Dimensão Hospital

Figura A.7 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Hospitais.

A.3.7 Dimensão Emergencia_Origem

Figura A.8 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Emergência Origem.
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A.3.8 Dimensão Data_Registro

Tabela criada no Modelo Multidimensional.

A.3.9 Dimensão Ind_Acid_Trabalho

Dimensão Degenerada.

A.3.10 Dimensão Ind_Pac_Nao_Identificado

Dimensão Degenerada.

A.3.11 Dimensão Faixa_Etaria

Dimensão Degenerada.

A.3.12 Dimensão Faixa_Horario

Dimensão Degenerada.

A.3.13 Dimensão Forma_Transporte

Figura A.9 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Forma de Transporte.
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A.3.14 Fato Atendimento

Figura A.10 Tabelas de origem no Sistema SAPE Emergência - Atendimentos.
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Apêndice B

Neste Apêndice são apresentadas as Transformações e os Jobs utilizados no processo de Ex-
tração, Transformação e Carga (ETL) do Data Warehouse da Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco (SES-PE).

Este trabalho de documentação desenvolveu-se pelos alunos do mestrado, equipe de ETL,
Adriana Carla Simões, David Carnaúba, Daniel Melo, Iandé Coutinho, Robertson Ferraz e
Rodrigo Freitas, participantes da disciplina Tópicos Especiais em Banco de Dados 1 (Sistemas
de Banco de Dados para Suporte à Decisão) ministrada pelo professor Dr. Robson Fidalgo.

B.1 Descrição das Transformações e Jobs Gerados

O detalhamento de cada transformação segue a sequência de Extração, Geração de chaves
artificiais (surrogate) e carga.

B.1.1 Dimensão Emergência

A seguir são apresentadas as transformações necessárias para gerar a dimensão Emergência do
esquema estrela do Data Warehouse da Secretaria da Saúde. Esta dimensão foi criada a partir
da execução de três transformações comentadas nas próximas seções.

B.1.1.1 Extração Emergência

.
Requisitos: Nenhum.
Objetivo: Adicionar na data staging area os tipos de emergência.
Componentes Utilizados:

133
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Figura B.1 Componentes das Emergências.

Descrição da Transformação:

Figura B.2 Extração das Emergências.

As tabelas do banco de dados dos tipos de emergência são lidas salvas em um arquivo;
Estes passos são realizados pelos passos: EmergenciaOrigemHR, EmergenciaOrigemHAM,
EmergenciaOrigemHGV, EmergenciaOrigemHOF.

Este processo é indicado devido às operações de sort e distinct serem realizadas de forma
mais eficientes quando retiradas do banco de dados e salvas em um arquivo.

O componente Sort Rows (referente ao order by de um SGBD), ordena os dados de forma
ascendente de acordo com as colunas: CodigoSES, DescricaoSES, CodNaturezaEmergencia-
sOrigem, DescricaoNatureza. Esta operação é requisito fundamental para o próximo passo,
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Unique rows, que elimina as tuplas duplicadas.
Este passo refere-se a um distinct realizado no banco de dados (distinct CodigoSES, De-

scricaoSES). E por último temos o Output de toda a transformação para um arquivo texto
(EmergenciaTransformacao.txt).
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B.1.1.2 Geração das SurrogateKeys das Emergências

.
Nome da Transformação: Geração das SurrogateKeys das Emergências
Requisitos: Extração das Emergências
Objetivo: Gerar as SurrogateKeys das Emergências no DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.3 Componentes das SurrogateKeys das Emergências.
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Descrição da Transformação:

Figura B.4 Transformação Surrogate das Emergências.

O primeiro passo EmergenciaExtracao lê o arquivo que contém os dados necessários para
gerar as SurrogateKeys, este arquivos foi previamente gerado pela transformação Extração de
Emergência.

Os passos (Select values) removem e renomeiam campos desnecessários. O passo Surro-
gateEmergencia retira do banco o maior código existente para gerar uma nova surrogate, isto
elimina a possibilidade de gerar SurrogateKeys duplicadas.

A seguir um seqüencial é gerado para adicionar ao maior SurrogateKey encontrado, criando
assim, o novo código para o registro. Tem-se o problema de não existir nenhuma SurrogateKey

no banco, sendo assim, é retornado um valor nulo. Para contornar este problema e evitar a soma
do seqüencial com um valor nulo é realizada uma verificação em JavaScript.

Pode-se notar a cópia do fluxo dos dados que saem do passo ModifiedJavaScript Value, isto
é para salvar as referências das SurrogateKeys geradas com as NaturalKeys. O outro fluxo que
sai do passo vai para um arquivo que são os dados da dimensão Emergencia.
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B.1.1.3 Carga das Emergências no DW

.

Requisitos: Extração das Emergências, Geração das SurrogateKeys das Emergências.

Objetivo: Realizar a carga das transformações realizadas para o DW.

Componentes Utilizados:

Figura B.5 Componentes das Carga das Emergências.

Descrição da Transformação:

Figura B.6 Transformação Carga das Emergências.

O primeiro passo EmergenciaCarga lê o arquivo que contém os dados necessários para a
carga, este arquivos foi previamente gerado pelas transformações: Extração de Emergência e
Emergência Surrogate.

O próximo passo (Select values) foi necessário para o próximo passo que insere as trans-
formações no Data Warehouse. Select values desempenha o papel de renomear e selecionar os
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campos que existem na tabela de destino (emergencia_origem) apontado pelo passo Emergen-
ciaDW.
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B.1.2 Dimensão Hospital

A seguir são apresentadas as transformações necessárias para gerar a dimensão Hospital do es-
quema estrela do DW de saúde. Esta dimensão foi criada pela execução de três transformações
comentadas nas próximas seções.

B.1.2.1 Extração dos Hospitais

.
Requisitos: Nenhum.
Objetivo: Adicionar na data staging area os tipos de hospitais.
Componentes Utilizados:

Figura B.7 Componentes dos Hospitais.

Descrição da Transformação:

Figura B.8 Extração dos Hospitais.

Primeiro é lido das tabelas do banco de dados as informações os hospitais e salva em um ar-
quivo, passos estes realizados pelos passos: HospitalHR, HospitalHAM, HospitalHGV, Hospi-
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talHOF. Este processo é indicado devido às próximas serem realizadas de forma mais eficientes
quando retiradas do banco de dados e salvas em um arquivo. E por último temos o Output de
toda a transformação para um arquivo texto (HospitalExtracao.txt).
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B.1.2.2 Geração das SurrogateKeys dos Hospitais

.
Nome da Transformação: Geração das SurrogateKeys dos Hospitais
Requisitos: Extração das Hospitais
Objetivo: Gerar as SurrogateKeys dos Hospitais no DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.9 Componentes das SurrogateKeys dos Hospitais.
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Descrição da Transformação:

Figura B.10 Transformação Surrogate dos Hospitais.

O primeiro passo HospitalExtracao lê o arquivo que contém os dados necessários para gerar
as SurrogateKeys, este arquivos foi previamente gerado pela transformação Extração dos Hos-
pitais.

Os passos (Select values) removem e renomeiam campos desnecessários.
O passo SurrogateDestino retira do banco o maior código existente para gerar uma nova

surrogate, isto elimina a possibilidade de gerar SurrogateKeys duplicadas.
A seguir um seqüencial é gerado para adicionar ao maior SurrogateKey encontrado, criando

assim, o novo código para o registro. Tem-se o problema de não existir nenhuma SurrogateKey
no banco, sendo assim, é retornado um valor nulo. Para contornar este problema e evitar a soma
do seqüencial com um valor nulo é realizada uma verificação em JavaScript.

Pode-se notar a cópia do fluxo dos dados que saem do passo ModifiedJavaScript Value, isto
é para salvar as referências das SurrogateKeys geradas com as NaturalKeys. O outro fluxo que
sai do passo vai para um arquivo que são os dados da dimensão Hospital.
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B.1.2.3 Carga das Hospitais no DW

.
Requisitos: Extração dos Hospitais, Geração das SurrogateKeys dos Hospitais.
Objetivo: Realizar a carga das transformações realizadas para o DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.11 Componentes das Carga dos Hospitais.

Descrição da Transformação:

Figura B.12 Transformação Carga dos Hospitais.

O primeiro passo HospitalCarga lê o arquivo que contém os dados necessários para a carga,
este arquivos foi previamente gerado pelas transformações: Extração dos Hospitais e Geração
das SurrogateKey dos Hospitais.

O próximo passo (Select values) foi necessário para o próximo passo que insere as trans-
formações no DW. Select values desempenha o papel de renomear e selecionar os campos que
existem na tabela de destino (Hospital) apontado pelo passo HospitalDW.
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B.1.3 Dimensão Forma Transporte

A seguir são apresentadas as transformações necessárias para gerar a dimensão FormaDeTrans-
porte do esquema estrela do DW de saúde. Esta dimensão foi criada pela execução de três
transformações comentadas nas próximas seções.

B.1.3.1 Extração dos Hospitais

.
Requisitos: Nenhum.
Objetivo: Adicionar na data staging area os tipos de hospitais.
Componentes Utilizados:

Figura B.13 Componentes das Formas de Transporte.

Descrição da Transformação:

Figura B.14 Extração das Formas de Transporte.

Primeiro é lido da tabela do banco de dados as informações das Formas de Transporte e
salva em um arquivo este passo é realizado pelo passo FormasDeTransporte. Este processo
é indicado devido às próximas serem realizadas de forma mais eficientes quando retiradas do
banco de dados e salvas em um arquivo. E por último temos o Output de toda a transformação
para um arquivo texto (FormasTransporteExtracao.txt).
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B.1.3.2 Geração das SurrogateKeys das Formas de Transportes

.
Nome da Transformação: Geração das SurrogateKeys das Formas de Transporte.
Requisitos: Extração das Formas de Transporte.
Objetivo: Gerar as SurrogateKeys das Formas de Transporte no DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.15 Componentes das SurrogateKeys das Formas de Transportes.
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Descrição da Transformação:

Figura B.16 Transformação Surrogate das Formas de Transportes.

O primeiro passo FormaTransporteExtracao lê o arquivo que contém os dados necessários
para gerar as SurrogateKeys, este arquivos foi previamente gerado pela transformação Extração
das Formas de Transporte.

Os passos (Select values) removem e renomeiam campos desnecessários.
O passo SurrogateDestino retira do banco o maior código existente para gerar uma nova

surrogate, isto elimina a possibilidade de gerar SurrogateKeys duplicadas. A seguir um se-
qüencial é gerado para adicionar ao maior SurrogateKey encontrado, criando assim, o novo
código para o registro.

Tem-se o problema de não existir nenhuma SurrogateKey no banco, sendo assim, é retor-
nado um valor nulo. Para contornar este problema e evitar a soma do seqüencial com um valor
nulo é realizada uma verificação em JavaScript.

Pode-se notar a cópia do fluxo dos dados que saem do passo ModifiedJavaScript Value, isto
é para salvar as referências das SurrogateKeys geradas com as NaturalKeys. O outro fluxo que
sai do passo vai para um arquivo que são os dados da dimensão FormasDeTransporte.
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B.1.3.3 Carga das Formas de Transporte

.
Requisitos: Extração das Formas de Transporte, Geração das SurrogateKeys das Formas de

Transporte.
Objetivo: Realizar a carga das transformações realizadas para o DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.17 Componentes das Carga das Formas de Transporte.

Descrição da Transformação:

Figura B.18 Transformação Carga das Formas de Transporte.

O primeiro passo FormaTranspCarga lê o arquivo que contém os dados necessários para
a carga, este arquivos foi previamente gerado pelas transformações: Extração das Formas de
Transporte e Geração das SurrogateKey das Formas de Transporte.

O próximo passo (Select values) foi necessário para o próximo passo que insere as trans-
formações no DW. Select values desempenha o papel de renomear e selecionar os campos que
existem na tabela de destino (forma_transporte) apontado pelo passo FormaTranspDW.
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B.1.4 Dimensão Destino

A seguir são apresentadas as transformações necessárias para gerar a dimensão Destino do es-
quema estrela do DW de saúde. Esta dimensão foi criada pela execução de três transformações
comentadas nas próximas seções.

B.1.4.1 Extração dos Destinos

.
Requisitos: Nenhum.
Objetivo: Adicionar na data staging area os tipos de hospitais.
Componentes Utilizados:

Figura B.19 Componentes dos Destinos.
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Descrição da Transformação:

Figura B.20 Extração dos Destinos.

Primeiro é lido das tabelas do banco de dados as informações dos destinos do paciente e
salva em um arquivo, passos estes realizados pelos passos: DestinoHR, DestinoHAM, Des-
tinoHGV, DestinoHOF. Este processo é indicado devido às operações de sort e distinct serem
realizadas de forma mais eficientes quando retiradas do banco de dados e salvas em um arquivo.

O componente Sort rows (referente ao order by de um SGBD), ordena os dados de forma
ascendente de acordo com as colunas: CodigoSES, DescricaoSES, CodNaturezaDestinoDoPa-
ciente, DescricaoNatureza. Esta operação é requisito fundamental para o próximo passo, Unique
rows, que elimina as tuplas duplicadas. Este passo refere-se a um distinct realizado no banco
de dados (distinct CodigoSES, DescricaoSES). E por último temos o Output de toda a transfor-
mação para um arquivo texto (DestinoExtracao.txt).
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B.1.4.2 Geração das SurrogateKeys dos Destinos

.
Nome da Transformação: Geração das SurrogateKeys dos Destinos
Requisitos: Extração das Destinos
Objetivo: Gerar as SurrogateKeys dos Destinos no DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.21 Componentes das SurrogateKeys dos Destinos.
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Descrição da Transformação:

Figura B.22 Transformação Surrogate dos Destinos.

O primeiro passo DestinoExtracao lê o arquivo que contém os dados necessários para gerar
as SurrogateKeys, este arquivos foi previamente gerado pela transformação Extração dos Des-
tinos.

Os passos (Select values) removem e renomeiam campos desnecessários. O passo Surrogat-
eDestino retira do banco o maior código existente para gerar uma nova surrogate, isto elimina
a possibilidade de gerar SurrogateKeys duplicadas.

A seguir um seqüencial é gerado para adicionar ao maior SurrogateKey encontrado, criando
assim, o novo código para o registro. Tem-se o problema de não existir nenhuma SurrogateKey

no banco, sendo assim, é retornado um valor nulo. Para contornar este problema e evitar a soma
do seqüencial com um valor nulo é realizada uma verificação em JavaScript.

Pode-se notar a cópia do fluxo dos dados que saem do passo ModifiedJavaScript Value, isto
é para salvar as referências das SurrogateKeys geradas com as NaturalKeys. O outro fluxo que
sai do passo vai para um arquivo que são os dados da dimensão Destino.
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B.1.4.3 Carga das Destinos no DW

.
Requisitos: Extração dos Destinos, Geração das SurrogateKeys dos Destinos.
Objetivo: Realizar a carga das transformações realizadas para o DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.23 Componentes das Carga dos Destinos.

Descrição da Transformação:

Figura B.24 Transformação Carga dos Destinos.

O primeiro passo DestinoCarga lê o arquivo que contém os dados necessários para a carga,
este arquivos foi previamente gerado pelas transformações: Extração dos Destinos e Destino
Surrogate.

O próximo passo (Select values) foi necessário para o próximo passo que insere as trans-
formações no DW. Select values desempenha o papel de renomear e selecionar os campos que
existem na tabela de destino (destino) apontado pelo passo DestinoDW.
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B.1.5 Tabela de Fatos Atendimentos

A seguir são apresentadas as transformações necessárias para gerar a dimensão de Fato do es-
quema estrela do DW de saúde. Esta dimensão foi criada pela execução de três transformações
comentadas nas próximas seções.

B.1.5.1 Extração dos Atendimentos

.

Requisitos: Nenhum.

Objetivo: Adicionar na data staging area os atendimentos.

Componentes Utilizados:

Figura B.25 Componentes dos Atendimentos.

Descrição da Transformação:

Figura B.26 Extração dos Atendimentos.
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Primeiro é lido das tabelas do banco de dados as informações os hospitais e salva em um ar-
quivo, passos estes realizados pelos passos: FatosAtendimentosHR, FatosAtendimentosHAM,
FatosAtendimentosHGV, FatosAtendimentosHOF.

Este processo é indicado devido às próximas serem realizadas de forma mais eficientes
quando retiradas do banco de dados e salvas em um arquivo. Nesta extração, o comando de
extração realiza uma junção com a tabela de pacientes para retornar as colunas referentes a
Data de Nascimento e Idade Estimada para melhoria da perfomance quando da transformação,
no mapeamento das Faixas Etárias.

E por último temos o Output de toda a transformação para um arquivo texto (FatoAtendi-
mentosExtracao.txt).
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B.1.5.2 Transformação dos Fatos para o Esquema Estrela

.
Nome da Transformação: Extração dos Fatos para o Esquema Estrela
Requisitos: Carga dos Destinos, Carga dos Tipos de Emergência, Carga dos Hospitais,

Carga das Formas de Transporte, Carga de Pacientes, Carga de Datas, Carga de Procedência,
Carga de Ocorrência, Carga de Médico e Extração dos Atendimentos.

Objetivo: Adicionar na data staging area os Fatos transformados para o esquema estrela.
Componentes Utilizados:

Figura B.27 Componentes das Transformações dos Atendimentos.
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Descrição da Transformação:

Figura B.28 Transformação Transformações dos Atendimentos.

O passo AtendimentoFato lê os registros de atendimento extraídos dos atendimentos.

Os passos do tipo lookup realizam uma procura nas SurrogateKeys. Pode-se notar nesta
transformação, a importância do armazenamento da relação das NaturalKeys com as Surro-

gateKeys, processo realizado nas transformações citadas anteriormente, o que possibilitou re-
cuperar as SurrogateKeys geradas nas tabelas de dimensão.

Um passo do tipo lookup deve ter dois passos como entrada, onde uma das entradas deve ser
o stream principal, responsável por disponibilizar a chave para procurar no stream secundário
onde é retornado o campo alvo. Na transformação exibida nesta seção o stream principal é
indicado por uma flecha verde e o secundário onde é feita a procura, por uma flecha amarela.

O componente JavaScript Calcular Faixa Etária realiza o cálculo da faixa etárias do paciente
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a partir da data de nascimento ou idade estimata, extraídas juntamente com os atendimentos.
O outro componente Mapear Horário Registro identifica em que faixa de horário encontra-se o
horário do atendimento.

O próximo passo do tipo Value Mapper é útil para trocar valores determinados por outros.
Nesta transformação o Value Mapper foi utilizado para trocar valores nulos por outros valores
padrões e realizar o mapeamento de todas as medidas, identificando os atendimentos, óbitos,
internações e transferências.

E finalmente temos o passo FatoAtendimentoCarga que salva os fatos em um arquivo (Fa-
toAtendimentoCarga) texto.
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Execução da Transformação:

Figura B.29 Execução da Transformação dos Fatos.
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B.1.5.3 Carga dos Fatos no DW

.
Requisitos: Extração dos Atendimentos, Extração dos Fatos para o Esquema Estrela.
Objetivo: Realizar a carga das transformações realizadas para o DW.
Componentes Utilizados:

Figura B.30 Componentes das Carga dos Atendimentos.
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Descrição da Transformação:

Figura B.31 Transformação Carga dos Atendimentos.

O primeiro passo FatoAtendimentoCarga lê o arquivo que contém os dados necessários para
a carga, este arquivos foi previamente gerado pelas transformações: Extração dos Atendimentos
e Extração dos Fatos para o Esquema Estrela.

O próximo passo (Select values) foi necessário para o próximo passo que insere as trans-
formações no DW. Select values desempenha o papel de renomear e selecionar os campos que
existem na tabela de destino (atendimento) apontado pelo passo FatoAtendimentoDW.

Execução da Transformação:

Figura B.32 Execução da Carga dos Atendimentos.
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Apêndice C

Neste Apêndice são apresentadas outros resultados obtidos e apresentados à Secretaria de
Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE).

C.1 Atendimentos e Óbitos por Dia da Semana

A análise realizada anteriormente por Tipo de Ocorrência, reflete mais diretamente nos atendi-
mentos e óbitos por dia da semana, apresentados na Figura C.1.

Figura C.1 Atendimentos e Óbitos por Dia da Semana.

Observa-se que os atendimentos seguem uma diminuição do atendimento durante a semana.
O dia de maior atendimento é a segunda-feira.

Apesar de uma quantidade menor de atendimentos nos finais de semana, os óbitos vêm

163
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ocorrendo em maior número, seguindo-se em ordem decrescente, nos domingos, sábado e
segunda-feira. Associando-se aos Tipos de Ocorrências, apresentado na Figura 6.9, percebe-se
uma relação direta entre os Tipos de Agressão e Acidentes com os óbitos. Com o aumento
destas ocorrências, os médicos dos plantões nos finais de semana enfrentam casos mais graves,
resultando em óbitos também na segunda-feira. Desta forma, profissionais mais qualificados
em politraumatologias precisariam ser priorizados em plantões nestes dias da semana, onde a
quantidade de profissionais pode não refletir em uma diminuição da mortalidade.

A análise realizada nas faixas dos horários, utilizando-se o mesmo critério, demonstram
um aumento dos óbitos no período noturno, a partir das 22:00 horas, justificando-se pelo ciclo
circadiano, ou seja, o período de 24 horas sobre qual se baseia o ciclo biológico do corpo hu-
mano, influenciado pela luz solar bem como as ocorrências de acidentes associados ao período
noturno. Esta avaliação não apresenta grande importância neste contexto, visto que trata-se de
uma informação bastante difundida na comunidade médica.

C.2 Faixas Etárias

A distribuição dos atendimentos por faixa etária são apresentados na Figura C.2, indicando
que os atendimentos possuem maior quantidade na faixa de 20 a 29 anos, decaindo até a faixa
de 50 a 60 anos, voltando a subir na faixa de mais de 60 anos. Os óbitos, com exceção da faixa
de 0 a 5 anos, crescem proporcionalmente ao avanço das faixas.

Considerando-se as faixas etárias por hospital, apresentado na Figura C.3, nas faixas ini-
ciais, 0 a 9 anos, o HR vem realizando um grande número de atendimentos, assim como o
HOF. Nas demais faixas há uma distribuição mais regular. O aumento de ocorrências nas faixas
etárias mais altas no HAM pode ser atribuído a especialização em doenças cardiológicas.

Uma sugestão para diminuição da quantidade de atendimentos no HR, inclusive viabi-
lizando mais ocupação de leitos em outras faixas, é o direcionamento destas faixas etárias
iniciais para outros hospitais, reforçando-se uma referência nesta especialidade, o Hospital
Barão de Lucena (HBL) que já possui uma emergência pediátrica. A disponibilidade do espaço
físico no HBL, viabilizando expansão de considerável magnitude contrastando com o espaço
limitado do HR, possibilita um melhor direcionamento dos atendimentos nesta faixa etária.
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Figura C.2 Faixas Etárias dos Pacientes.

Figura C.3 Faixas Etárias dos Pacientes por Hospital.
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C.3 Acidente de Trabalho

Os acidentes de trabalho requerem do hospital um tratamento diferenciado pois estão associa-
dos tanto a causas trabalhistas como ao requerimento de licenças e aposentadorias à Previdência
Social.

A distribuição dos atendimentos são apresentados na Figura C.4. Estes tipos de acidentes
refletem em necessidades dos acidentados de comprovações de atendimentos e outros docu-
mentos legais solicitados tanto pelas empresas quanto pelos órgãos governamentais. Melhorias
na prestação destes tipos de serviços nas unidades de saúde refletem diretamente no atendi-
mento do direito de cidadania do paciente acidentado.

Figura C.4 Acidentes de Trabalho por Hospital.

Percebe-se que o HGV representa a maior quantidade de atendimentos, devido, principal-
mente, a maior proximidade das vias de acesso aos distritos industriais associado-se também à
disponibilidade de tratamento especializado em traumatologia e ortopedia, conforme demons-
trado na Figura C.5

Os acidentes associados a "Corte"na maioria das vezes refere-se a atividades relacionadas a
abatedouros e frigoríficos, como resultado de acidentes com armas brancas. Há a necessidade
de uma melhor classificação na tentativa de prevenção, visto que 2.353 casos, 13,90%, referem-
se a "Outros Acidentes".
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Figura C.5 Acidentes de Trabalho por Ocorrências.

C.4 Paciente Não Identificado por Hospital

Apesar de proporcionalmente representar somente 0,12% dos atendimentos, ou seja, 2.261 ca-
sos, constitui atribuição do Serviço Social de cada hospital a realização da identificação do pa-
ciente, seja durante ou após a realização do atendimento. A Figura C.6 apresenta a distribuição
destas ocorrências e identifica-se o HR com as maiores incidências, 83,24%, inclusive com um
alto índice de óbitos que permanecem sem a identificação.

Contudo, ao analisarem-se os Tipos de Ocorrências, a maioria relacionadas a acidentes e
agressões, aparentemente explicam a grande incidência de não identificação na entrada, con-
forme apresentado na Figura C.7, porém não inviabilizando uma ação de gestão nestas situa-
ções.



168 APÊNDICE C APÊNDICE C

Figura C.6 Pacientes Não Identificados por Hospital.

Figura C.7 Pacientes Não Identificados por Ocorrências.
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C.5 Procedência dos Pacientes

Em uma análise das procedências dos pacientes com atendimentos realizados nas emergências
detectou-se, como mostra a Figura C.8, que em sua grande maioria provem do domicílio,
75,99%.

Figura C.8 Procedência dos Pacientes.

Esta quantidade desproporcional demonstra uma centralização dos atendimentos, com Pro-
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cedimentos de Atenção Básica incluídos, realizados por hospitais estaduais.

Pela proposta de descentralização, os encaminhamentos, quando de ocorrências de casos de
maior gravidade identificados nas unidades de saúde municipais, refletiriam em transferências
para os hospitais de média e alta complexidade, reduzindo-se a procedência "Domicílio"dos
pacientes e aumentando-se as procedências de Hospitais, Maternidades e Policlínicas.

A procedência Domicílio ocasiona a maior quantidade de óbitos dentre todas as procedên-
cias, enquanto Local de Trabalho e Via Pública representam os menores óbitos.

Com relação às Procedência das internações no Hospital da Restauração, os Hospitais e
Maternidades corresponde a 50,54% e Policlínicas 59,98%. Estas informações comprovam o
HR como o hospital de referência para as unidades de saúde.

C.6 Transferências e Destinos dos Pacientes

Parte dos pacientes das emergências, após um atendimento inicial, são transferidos para outros
hospitais para a continuidade do tratamento em outra emergência, não se tratando necessaria-
mente de internação.

A Figura C.9 demonstra que das 12.403 transferências realizadas, o HR corresponde a
3,32% do total. O maior índice refere-se ao HAM com 44,59%.

Com relação aos hospitais conveniados, o HOF realiza mais transferências, correspondendo
a 43,33% do total, conforme apresentado na Figura C.10

Avaliando-se as Naturezas Acidente, Acidente de Trânsito e Agressão prevalece a trans-
ferência para o HR, conforme a Figura C.11, o que pode requerer uma atenção especial da
SES-PE tanto na preparação para esta realidade quanto da opção por redimensionar as deman-
das de transferências entre as várias unidades de saúde.

A Figura C.12 representa a quantidade de destinos ignorados e evasão de pacientes du-
rante o atendimento nas emergências que necessitam de um tratamento mais rigoroso, pois
há implicações legais nestes casos. O HAM, HOF e o HR representam o maior percentual,
cabendo ao Serviço Social destes hospitais um melhor acompanhamento mesmo representando
um percentual muito pequeno em relação aos atendimentos, 0,36% dos atendimentos totais.

A SES-PE também realiza convênios com outras unidades de saúde para a transferência
de pacientes tanto para realização de tratamentos específicos como para liberação de leitos.
A Figura C.13 apresenta os principais destinos conveniados, possibilitando uma visão geral
das transferências. Para uma melhor análise, o gestor pode classificar por hospital, incluir a
dimensão ano, tipo de ocorrência, faixa etária, sexo ou qualquer outra que desejar, facilitando
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Figura C.9 Transferências Entre as Emergências dos Hospitais.

Figura C.10 Transferências das Emergências para Hospitais Conveniados.
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Figura C.11 Transferências por Tipo de Ocorrência por Hospital.
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Figura C.12 Evasão e Destino Ignorado por Hospital.

as conclusões para ações estratégicas nos convênios compactuados pela Secretaria.

C.7 Internações Hospitalares

As Ocorrências associadas às internações estão apresentadas na Figura C.14. Apesar de "Ou-
tros Sintomas"comprometer uma melhor análise, com 15,33%, os encaminhamentos de outras
unidades de saúde correspondem a 36,56% das internações. Análises sobre os casos de inter-
namento, possibilitando prevenções, podem resultar em considerável economia para o Estado,
visto que a identificação do problema pode minimizar sua ocorrência. Percebe-se também
nestes casos a importância do registro do diagnóstico médico e do CID no sistema.
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Figura C.13 Destino Pacientes para Hospitais Conveniados.
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Figura C.14 Atendimentos e Internações por Ocorrências.
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