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1 Introdução
1.1

OBJECTIVO

Este documento tem como objectivo especificar as configurações funcionais, suas regras de
nomenclatura, a estrutura de organização e o modelo de dados a implementar no SIS-MA.
Como resultado dessa especificação, devem ser apresentadas os passos necessárias e detalhadas para
o correcto entendimento dos campos nos diferentes objectos identificados no SIS-MA.

1.2

ÂMBITO

Identificar os objectos para a especificação funcional de configurações na plataforma SIS-MA (DHIS2).
Descrever com detalhes os passos necessários para a configuração e entedimentos dos campos nos
objectos identificados no SIS-MA.

1.3

AUDIÊNCIA

A audiência deste documento é constituída por Dr. Alesssandi Campione, Mr. David Mendes, Mr. Pascal
Brandt e pelas entidades Jembi, mOSAIS e MISAU responsáveis pela especificação e validação do
sistema, bem como pela equipa de projecto que venha a ser designada para participar no projecto e
pelos elementos da Critical Software que serão responsáveis pelos trabalhos a desenvolver.

1.4

DEFINIÇÕES E ACRÓNIMOS

A Tabela 1 apresenta a lista de definições usadas neste documento. As definições apresentadas em
[AD-1] são também aplicáveis.
Nome

Descrição

Documento Aplicável

Um documento é considerado aplicável se complementar este
documento. Todo o seu conteúdo é diretamente aplicável como se
tivesse sido escrito como anexo deste documento.

Documento de Referência

Um documento é considerado de referência se neste documento
existem referências ao seu conteúdo, mas este não é totalmente
aplicável. Os documentos de referência são principalmente utilizados
para fornecer leitura e recursos adicionais.
Tabela 1: Definições

A Tabela 2 apresenta a lista de acrónimos usados neste documento. Os acrónimos apresentados em
[AD-1] são também aplicáveis.
Acrónimo

Descrição

AD

Applicable Document (documento aplicável)

CSW

Critical Software, S.A.

ICD

International Classification of Diseases

MISAU

Ministério da Saúde

RD

Reference Document (documento de referência)

Impresso: 2015-02-24

Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00303
Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0

©2015 Copyright Critical Software S.A. Todos Os Direitos
Reservados.

5/43

Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação Funcional de Configurações

Acrónimo

Descrição

SIS-MA

Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação

TBC

To be confirmed (a confirmar)

TBD

To be defined (a definir)

US

Unidade Sanitária
Tabela 2: Acrónimos

1.5

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

A secção 1 (Introdução) apresenta uma descrição geral do conteúdo deste documento.
A secção 2 (Enquadramento e Metodologia), apresenta a metodologia e logica para especificação
funcional de configurações na plataforma SIS-MA.
A secção 3 (Configurações Funcionais) contém os passos detalhados das configurações dos objectos
identificados.
A secção 4 (Metodologia de gestão de versões de configurações) contém uma descrição da metodologia
usada para a gestão de versões de configurações.
5 (Modelo de dados a implementar no DHIS2) apresenta uma conclusão sobre o modelo de dados a
implementar no DHIS2.

1.6

DOCUMENTOS APLICÁVEIS

A Tabela 3 apresenta a lista de documentos aplicáveis a este documento. Um documento é considerado
aplicável se complementar este documento. Todo o seu conteúdo é directamente aplicável como se
tivesse sido escrito como anexo deste documento.
Documento aplicável

Número do documento

[AD-1] Proposta Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e
Avaliação, 2012-07-30, Critical Software SA

CSW-2012-PRL-02976-01

[AD-2] Adenda à Proposta Sistema de Informação de Saúde para Monitoria CSW-2012-PRL-02976-05
e Avaliação, 2012-12-18, Critical Software SA
Tabela 3: Documentos aplicáveis

1.7

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A Tabela 4 apresenta a lista de documentos de referência a este documento. Um documento é
considerado de referência se neste documento existem referências ao seu conteúdo, mas este não é
totalmente aplicável. Os documentos de referência são principalmente utilizados para fornecer leitura e
recursos adicionais.
Documento de referência

Número do documento

[RD-1] Especificação Requisitos Funcionais

CSWMZ-SISMA-2013-SRS-00085
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Documento de referência

Número do documento

[RD-2] Lista Padronizada de Departamentos e Serviços de Internamento Não Aplicável
[RD-3] Memo para Codificação das US 171204

Não Aplicável

[RD-4] Acta de Reunião Funcional DPC/DIS 24-05-2013

CSWMZ-SISMA-2013-MMN-00236

[RD-5] Especificação detalhada de cada um dos formulários a incluir na CSWMZ-SISMA-2013-MMO-00115
versão base do SIS-MA
[RD-6] Guidelines de Interacção

CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00346

[RD-7] Indicadores DIS

CSWMZ-SISMA-2013-MMO-00323

[RD-8] Unidades Sanitárias

CSWMZ-SISMA-2013-MMO-00157

[RD-9] Relatórios Agregados

CSWMZ-SISMA-2013-MMO-00113

[RD-10] Relatórios Padrão

CSWMZ-SISMA-2013-MMO-00114
Tabela 4: Documentos de referência
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2 Enquadramento e Metodologia
O presente capítulo tem como principal objectivo, introduzir o processo de configuração funcional dos
objectos na plataforma SIS-MA (DHIS2), a serem apresentados nos capítulos consequentes.
Para se tornar mais clara a abordagem do documento, serão ilustradas como serão realizadas as
configurações dos objectos no SIS-MA.
Primeiramente, é necessário ter uma instância DHIS2 instalada e configurada de modo a proceder com a
configuração dos objectos .

Figura 1 – Página Inicial do SIS-MA (DHIS2)

Para cada objecto identificado, é indicada a sua importância, o seu directório na plataforma SIS-MA, e é
especificada a importância de cada campo de forma a clarificar a sua utilidade e facilidade no acto do
seu preenchimento.
Directório de um objecto no SIS-MA

Identificação do Objecto

Referência dos campos para uma
explicação da sua importância e
utilidade.
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3 Configurações Funcionais
O presente capítulo, pretende descrever as configurações funcionais a serem realizadas na plataforma
SIS-MA (DHIS2), que permitem:
 Detalhar a correcta configuração de objectos identificados (elementos de dados, indicadores,
relatórios, etc);
 Definir e explicar com detalhes cada campo contido nos diferentes objectos identificados .
A tabela 5 referencia uma lista dos diferentes objectos identificados. Serão detalhados nos capítulos
subsequentes os passos para a sua correcta configuração.

Lista de objectos
Lista de Objectos

ID

Nome

01

Elemento de Dados

02

Grupo de Elementos de Dados

03

Conjunto de Dados

04

Indicadores

05

Grupo de Indicadores

06

Unidades Organizacionais

07

Grupo de Unidades Organizacionais

08

Utilizadores

09

Grupo de utilizadores

10

Papéis (Roles)

11

Regras de validação

12

Relatórios Padrão de dados agregados

13

Relatórios Padrão
Tabela 5: Lista de objectos
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3.1

ELEMENTO DE DADOS

Os elementos de dados formam a base da DHIS2. Estes definem o que é realmente gravado no sistema,
como por exemplo: número de casos de HIV, cólera, entre outros.
O documento [RD-5] – “Especificação detalhada de cada um dos formulários a incluir na versão base do
SIS-MA”, especifica os elementos de dados a serem criados no SIS-MA para os diferentes formulários.
Para configurar novos elementos de dados, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Elementos de Dados e Indicadores/ Elementos de dados”
• Na interface seguinte é possível visualizar todos os elementos de dados criados, criar novos
elementos de dados, criar filtros, ordenar, descarregar para PDF, editar e excluir elementos de
dados específicos, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo elemento de dados.

Figura 2 – Criar elemento de dado

Na Figura 2, os campos marcados com asterisco vermelho (*) são de carácter obrigatório, ou seja, é
necessário o seu preenchimento. Em seguida é especificado o detalhe de cada campo.
Elemento de dado

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser o mais curto possível e explicativo em
relação à variável a recolher.
Definição: <CÓDIGO ICD-10>-<NOME/DESCRITIVO>

Nome completo do elemento de dado. Este nome deve
ser único.
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Onde <CÓDIGO ICD-10> representa o código
segundo a norma ICD-10, quando aplicável.
E <NOME/DESCRITIVO> representa um nome
descritivo do elemento.
Ex: B50 - Malaria
Nome Curto

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de acordo
com limitações impostas pela aplicação.

Nome abreviado do elemento de dado. Normalmente
usado para exibir o nome do elemento de dado em
relatórios.

Código

Por definir tendo em conta a nomenclatura do código
nos sistemas externos.

Código que identifica o elemento de dado em questão.
Este código pode ser usado para integração com
sistemas externos.

Descrição

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de acordo
com limitações impostas pela aplicação.

Breve descrição do que pretende ser o elemento de
dado. Deve ser preciso, e incluir informação de como o
elemento de dado é medido e o seu significado.

Nome do formulário

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de acordo
com limitações impostas pela aplicação.

Nome alternativo a ser apresentado no
Formulários/Conjuntos de dados.

Tipo de Domínio

Definir se o elemento de dado é do tipo agregado ou
paciente.
Na configuração base apenas serão utilizados
elementos de dados com tipo de domínio “Agregados”.

Tipo de valor

Definir o tipo de dados que o elemento de dado irá
receber. Actualmente existem 4 opções:
Número – Recebe dados do tipo número
Texto – Recebe dados do tipo texto
Boolean – Recebe dados do tipo Sim/Não
Data – Recebe dados do tipo data

Tipo de número

Indicar o tipo de número que o elemento de dado pode
receber na entrada de dados de forma a evitar erros.
Este tipo de número pode ser: Número, Número inteiro,
Inteiro positivo, Inteiro negativo.

Operador de
agregação

Definir o operador de agregação do elemento de dado.
Soma: Indica que os elementos de dados devem ser
somados.
Média: Usado para elementos de dado de nível
“pessoal”

Armazenar valor de
dado com zero

Por padrão, SIS-MA não armazena zeros que são
inseridos no módulo de entrada de dados. Se zeros
precisam ser usados por algum motivo, define por
“Sim”. Este campo apenas está disponível se o
operador de agregação for do tipo soma.

URL

<especificar o url correcto>

Combinações de
categoria
Impresso: 2015-02-24
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apenas está disponível se o tipo de domínio for do tipo
“agregado”
Níveis de
agregação

A opção de nível de agregação permite que o elemento
de dado seja agregado a 1 ou mais níveis. Se o check
box for clicado, uma lista será apresentada ilustrando
os níveis de agregação disponíveis. Clique no nível de
agregação que pretende para o elemento de dado (dos
níveis disponíveis) e em seguida clique no botão
adicionar.

Conjunto de opções

Lista de valores, criados e pré-definidos no SIS-MA. É
usado quando pretende-se escolher valores prédefinidos no acto da entrada de dados.
O campo é configurável e detalhado nos capítulos
subsequentes.

Legenda

Definir a legenda que pode ser usada para ilustrar os
elementos de dados no módulo do GIS.

Ajuda

Informação adicional que pode servir de suporte em
caso de dúvida.

Grupo de
elementos de
dados

Grupo de elemento de dados configurados no SIS-MA.
Este campo é configurável e detalhado nos capítulos
subsequentes.

3.2

GRUPO DE ELEMENTOS DE DADOS

O SIS-MA permite que os elementos de dados com tema em comum sejam agrupados, permitindo que
estes grupos sejam categorizados em um conjunto.
Para criar novos grupos de elementos de dados, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Elementos de Dados e Indicadores/ Grupo de Elemento de dados”
• Na interface seguinte é possível visualizar todos os grupos de elemento de dados criados, criar
novos grupos de elemento de dados, criar filtros, ordenar, descarregar para PDF, editar e excluir
grupos de elemento de dados específicos, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo grupo de elemento de dados.
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Figura 3 – Criar grupo de elemento de dado

Grupo de elemento de dado

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser mais curto possível e explicativo em relação às
características em comum do grupo dos elementos de
dados.

Nome completo do grupo de elemento de
dado. Este nome deve ser único.

Nome Curto

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de acordo com
limitações impostas pela aplicação.

Nome abreviado do grupo de elemento de
dado. Normalmente usado para exibir o nome
do grupo de elemento de dado em relatórios

Código

Por definir tendo em conta a nomenclatura do código nos
sistemas externos

Código que identifica o grupo de elemento de
dado em questão. Este código pode ser usado
para integração com sistemas externos

Elementos de
dados disponíveis

Elementos de dados criados no SIS-MA e
disponíveis para serem agrupados.

Membros do grupo

Elementos de dados seleccionados através da
lista de elementos de dados disponíveis para
pertencer ao grupo

3.3

CONJUNTO DE DADOS

Conjunto de dados é uma colecção de elementos de dados/indicadores para o qual os dados são
inseridos.
O documento [RD-5] - Especificação detalhada de cada um dos formulários a incluir na versão base do
SIS-MA, contém os elementos de dados e regras de validação a configurar para os diferentes formulários.
Os formulários deverão seguir um formato padrão definido. O documento [RD-6] Guidelines de Interacção,
ilustra de uma forma geral como os formulários deverão ser configurados, devendo adaptar-se conforme
a complexidade de cada ficha.
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Para criar um novo conjunto de dados, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Conjunto de Dados/ Conjunto de dados”
• Na interface seguinte é possível visualizar todos os conjuntos de dados criados, criar novos, criar
filtros, ordenar, descarregar para PDF, editar e excluir conjunto de dados específicos, atribuir
conjunto de dados a unidades organizacionais, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo grupo de elemento de dados.

Figura 4 – Criar conjunto de dados
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Conjunto de dados

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser mais curto possível e explicativo.
Definição: <CÓDIGO>-<NOME/DESCRITIVO>
Onde <CÓDIGO> é o código já definido pelo DIS.
E <NOME/DESCRITIVO> representa um nome
descritivo do Formulário/Conjunto de Dados.

Nome completo do conjunto de dados. Este nome deve
ser único

Ex: ITS-2 - Infecções de Transmissão Sexual:
Resumo Mensal
Nome Curto

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de
acordo com limitações impostas pela aplicação.

Nome abreviado do conjunto de dados. Normalmente
usado para exibir o nome do conjunto de dado em
relatórios

Código

Por definir tendo em conta a nomenclatura do
código nos sistemas externos

Código que identifica o conjunto de dados em questão.
Este código pode ser usado para integração com
sistemas externos

Descrição

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de
acordo com limitações impostas pela aplicação.

Breve descrição do que pretende ser o conjunto de dados.
Deve ser preciso, e incluir informação da importância do
conjunto de dados a recolher

Dias de validade

Definir a duração da possibilidade de entrada de dados
para este conjunto de dados, ou seja, número de dias a
contar da data final do período de entrada de dados
seleccionado onde o formulário de entrada de dados
deve ser aberto para a entrada

Frequência

Definir a frequência da colecta de dados. Estes períodos
podem ser: diário, semanal, mensal, etc.

Envio de notificação
completa

Definir que utilizadores devem receber uma mensagem
de notificação sobre este conjunto de dados que está
sendo marcada como concluída na entrada de dados. É
possível seleccionar um grupo de utilizadores para
receber a notificação. A mensagem será entregue através
do sistema de mensagens do SIS-MA.

Enviar notificação
para complementar
utilizador
Saltar agregação

Definir se os dados para este conjunto de dados devem
ser ignorados durante a geração do data mart. A maioria
das situações usa ”nenhum”, pois é o comportamento
padrão. Pode ser útil se tiver recursos limitados de
servidores e estão em criação novos conjuntos de dados
experimentais.

Disponibilizar futuros
períodos

Definir se deve ser possível inserir dados para períodos
futuros para este conjunto de dados. Se definir como
“Sim”, pode-se inserir dados para períodos futuros, o que
é útil, por exemplo para os dados de população alvo e
planeamento.

Disponibilizar botão
apenas quando é

Definir se o botão de conclusão do formulário aparece
constantemente ou após completar o formulário.
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completo
Saltar OFF

Controla se o formulário de entrada de dados deve ser
baixado e gravado no browser do utilizador (offline). Se
tiver formulários grandes, pode optar por “Sim” para
facilitar o carregamento inicial no módulo de entrada de
dados.

Elementos de dados
disponíveis

Elementos de dados criados no SIS-MA e disponíveis
para associação com o conjunto de dados.

Elementos de dados
seleccionados

Elementos de dados seleccionados para o conjunto de
dados.

Indicadores
disponíveis

Indicadores criados no SIS-MA e disponíveis para
associação com o conjunto de dados.

Indicadores
seleccionados

Indicadores seleccionados para o conjunto de dados.

A Figura 5 – Exemplo Formulário ( B14 – PTV / Consulta Pré-Natal), expõe a configuração da Ficha B14 no
SIS-MA (DHIS2), seguindo as normas indicadas nos pontos anteriores.
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Figura 5 – Exemplo Formulário ( B14 – PTV / Consulta Pré-Natal)
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3.4

INDICADORES

Os indicadores são compostos de vários elementos de dados, e consistem tipicamente em um numerador
e um denominador. Não são inseridos directamente mas sim calculados a partir dos dados brutos
registados no sistema, com base em fórmulas.
Os documentos [RD-7] - Indicadores DIS e [RD-5] - Especificação detalhada de cada um dos formulários a
incluir na versão base do SIS-MA, especificam indicadores a serem criados no SIS-MA para os diferentes
formulários, contendo o programa que pertence, método de medição, nível de analise, entre outros.
Para criar um novo indicador, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Elementos de dados e indicadores/ Indicadores”
• Na interface seguinte é possível visualizar todos os indicadores criados, criar novos, criar filtros,
ordenar, descarregar para PDF, editar e excluir indicadores específicos, entre outras
funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo indicador.

Figura 6 – Criar Indicador

Indicador

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser mais curto possível e explicativo em
relação à variável a recolher.
Definição: <CÓDIGO>-<NOME/DESCRITIVO>

Nome completo do Indicador. Este nome deve ser único
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Onde <CÓDIGO> é uma sequência numérica
única para distinguir claramente os indicadores.
E <NOME/DESCRITIVO> representa um nome
descritivo do Indicador.
Ex: 00001 - Cobertura da Consulta Pré-Natal
(CPN)
Nome Curto

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de
acordo com limitações impostas pela aplicação.

Nome abreviado do Indicador. Normalmente usado para
exibir o nome do Indicador em relatórios

Código

Por definir tendo em conta a nomenclatura do
código nos sistemas externos

Código que identifica o indicador em questão. Este
código pode ser usado para integração com sistemas
externos

Descrição

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de
acordo com limitações impostas pela aplicação.

Breve descrição do que pretende ser o indicador. Deve ser
preciso, e incluir informação de como o indicador é
medido/calculado e seu significado.

Anualizado

Definir se o factor de anualização é aplicado para o
cálculo do indicador

Tipo de Indicador

Definir o factor que será aplicado automaticamente no
cálculo do indicador, devolvendo o resultado no formato
correcto. Este campo é configurável no SIS-MA
(Manutenção/Elementos de dados e indicadores/ tipo de
indicadores).
Exemplo: Numérico, percentagem

Legenda

Definir a legenda que pode ser usada para ilustrar os
indicadores no módulo do GIS.

URL

URL com descrição detalhada do indicador, onde inclui
informações técnicas detalhadas sobre definição e
medição do indicador

Editar Numerador

Descrição: Breve descrição do que pretende ser o
numerador
Constantes: Uso de valores constantes no cálculo. Este
campo é configurável no SIS-MA
(Manutenção/administração de dados/constantes)
Elementos de dados: Elementos de dados disponíveis
para uso no cálculo do numerador
Fórmula: Especificar a fórmula de cálculo do numerador
do indicador. Usar elementos de dados, constantes e
agregar operadores ( + , - )

Editar Denominador

Descrição: Breve descrição do que pretende ser o
denominador
Constantes: Uso de valores constantes no cálculo. Este
campo é configurável no SIS-MA
(Manutenção/administração de dados/constantes)
Elementos de dados: Elementos de dados disponíveis
para uso no cálculo do denominador
Fórmula: Especificar a fórmula de cálculo do
denominador do indicador. Usar elementos de dados,
constantes e agregar operadores ( + , - )
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3.5

GRUPO DE INDICADORES

Usa-se grupo de indicadores para agrupar todos os indicadores específicos a mesma área ou secção.
Para criar um novo grupo de indicadores, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Elementos de dados e indicadores/ Grupo de Indicador”
• Na interface seguinte é possível visualizar todos os grupos de indicadores criados, criar novos,
criar filtros, ordenar, partilhar, editar e excluir grupos de indicadores específicos, entre outras
funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo grupo de indicador.

Figura 7 – Criar grupo de indicador

Grupo de Indicadores

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser mais curto possível e explicativo em relação
às características em comum dos indicadores.

Nome completo do grupo de Indicadores. Este nome
deve ser único.

Indicadores
Disponíveis

Indicadores criados no SIS-MA e disponíveis para
agrupar.

Membros do grupo

Indicadores em comum seleccionados para fazer
parte do grupo.

Devem ser criados inicialmente Grupos de indicadores para os Indicadores pertencentes a determinados
Programas de Saúde já identificados no [RD-7] - Indicadores DIS.
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Exemplo:
Para o Programa “SMI”:
Criar o Grupo de Indicadores “SMI”, que contem o Indicador “00001 - Cobertura da Consulta Pré-Natal
(CPN) ” entre outros.

3.6

UNIDADES ORGANIZACIONAIS

Especificar a forma como estarão distribuídas as unidades organizacionais do país em questão.
Para criar uma nova unidade organizacional, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Unidades Organizacionais/ Unidade Organizacional”
• Na interface seguinte é possível visualizar as unidades organizacionais criadas, criar novas, criar
filtros, ordenar, editar e excluir unidades organizacionais específicas, verifcar dependentes,
entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar uma nova unidade organizacional

.
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Figura 8 – Criar Unidade Organizacional

Unidade Organizacional

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser seguida a nomenclatura indicada no
documento [RD-8] - Unidades Sanitárias, que
contém informação mais detalhada
relativamente às unidades organizacionais,
códigos, etc.

Nome completo da unidade organizacional. Este nome
deve ser único

Nome Curto

Nome abreviado da unidade organizacional.
Normalmente usado para o exibir em relatórios

Descrição

Breve descrição da unidade organizacional. Deve ser
preciso, e incluir informação como a sua localização, e
nível hierarquico.

Código

Deve ser seguida a codificação indicada no
documento [RD-8] - Unidades Sanitárias, que
contém informação mais detalhada
relativamente às unidades organizacionais,
códigos, etc.

Código que identifica a unidade organizacional. Este
código pode ser usado para integração com sistemas
externos

Data de abertura

Usado para definir e controlar o tempo de existência das
unidades organizacionais, por exemplo, quando se
analisa os dados históricos. A data padrão para abertura
de unidades organizacionais é 1900-01-01, mas pode
ser configurado para qualquer data (até mesmo datas
que ocorrem no futuro).

Dados de registo

Definir se a unidade organizacional pode registar dados
ou não, ajudando a controlar o processo de entrada de
dados para apenas unidades organizacionais com
permissões

Comentário

Qualquer informação adicional pode ser colocada aqui.

Longitude

Usado para criar mapas no módulo GIS. Especificar a
longitude da unidade organizacional.

Latitude

Usado para criar mapas no módulo GIS. Especificar a
latitude da unidade organizacional.

URL

Pode-se colocar um URL (link) para um site externo com
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informações
adicionais
organizacional específica.

sobre

unidade

pela

unidade

pela

unidade

Pessoa de contacto

Nome da pessoa
organizacional

Endereço

Endereço da
organizacional

Correio Electrónico

Correio electrónico da pessoa responsável pela unidade
organizacional

Número de telefone

Número de telefone da pessoa responsável pela unidade
organizacional

Conjunto de Dados
disponíveis

Conjunto de dados criados no SIS-MA e disponíveis para
associar com a unidade organizacional

Conjunto de Dados
seleccionados

Conjunto de dados seleccionados a partir da lista de
conjunto de dados disponíveis. Estes serão associados
com a unidade organizacional

Localização

Definir agrupamentos dentro da unidade organizacional,
exemplo: rural, urbano.
Este campo é configurável no SIS-MA(Manutenção/unidade organizacional/ Grupo de unidade
Organizacional)

pessoa

responsável

esta

responsável

A criação inicial das Unidades Organizacionais seguirá um processo automático de importação, tendo
em conta a definição do documento [RD-8] - Unidades Sanitárias.

3.7

GRUPO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS

Os grupos de unidades organizacionais servem para diferenciar o tipo de localização das unidades
organizacionais.
Para criar um novo grupo de unidade organizacional, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Unidades Organizacionais/ Grupo de Unidade Organizacional”
• Na interface seguinte é possível visualizar os grupos de unidades organizacionais criadas, criar
novos, criar filtros, ordenar, editar e excluir grupos de unidades organizacionais específicas,
entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo grupo de unidade organizacional.
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Figura 9 – Criar grupo de unidades organizacionais
Grupo de unidades organizacionais

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser o mais curto possível e explicativo em
relação às características em comum do grupo
de unidades organizacionais.

Nome completo do grupo de unidades organizacionais a
criar.

Nome Curto

Sem regra de nomenclatura, texto livre, de
acordo com limitações impostas pela aplicação.

Nome abreviado do grupo de unidades organizacionais a
criar.

Código

Por definir tendo em conta a nomenclatura do
código nos sistemas externos.

Código que identifica o grupo.

Símbolo

Definir o símbolo para representar o grupo de unidades
organizacionais.

Seleccione a nível

Nível de unidade organizacional. É usado para ajudar na
selecção das unidades organizacionais.
Para seleccionar todas as unidades organizacionais do
nível escolhido seleccionar o botão “Seleccione a nível”.
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Para desseleccionar todas as unidades organizacionais
do nível escolhido seleccionar o botão “Desseleccionar
no nível”.
Seleccione no grupo

Grupo de unidade organizacional. É usado para ajudar na
selecção das unidades organizacionais.
Para seleccionar todas as unidades organizacionais do
grupo escolhido seleccionar o botão “Seleccione no
grupo”.
Para desseleccionar todas as unidades organizacionais
do grupo escolhido seleccionar o botão “Desseleccionar
no grupo”.

Unidade
Organizacional

Definir as unidades organizacionais pertencentes ao
grupo.
As unidades organizacionais podem ser seleccionadas
através da árvore disponibilizada.
Para desseleccionar todas as unidades organizacionais
seleccionar o botão “Desseleccionar todos”.
Para seleccionar unidades organizacionais dependentes
das seleccionadas seleccionar o botão "Seleccione
dependentes".

Conjunto de Dados
disponíveis

Conjunto de dados criados no SIS-MA e disponíveis para
serem seleccionadas.

Conjunto de dados
seleccionados

Conjunto de dados seleccionados através da lista de
Conjunto de dados. Estes conjuntos de dados serão
associados ao grupo de unidades organizacionais.

3.8

UTILIZADORES

Utilizadores são as pessoas que irão aceder ao SIS-MA nos diferentes níveis de unidade organizacional
(Nacional, Provincial, Distrital).
Para criar um novo utilizador, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Utilizadores/ Utilizador”
• Na interface seguinte é possível visualizar os utilizadores criados, criar novos, criar filtros,
ordenar, editar e excluir utilizadores específicos, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo utilizador.
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Figura 10 – Criar utilizador
Utilizador

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome de utilizador

Nome abreviado de utilizador para aceder ao SIS-MA.

Password

Palavra passe associada ao utilizador para aceder ao SISMA.

Re-introduza sua
password

Re-introduzir a mesma palavra passe para confirmação.

Apelido

Apelido do utilizador.

Primeiro Nome

Primeiro nome do utilizador.

Correio Electrónico

Correio electrónico do utilizador.

Número de
Telefone

Número de telefone do utilizador.

Funções
disponíveis

Funções criadas no SIS-MA e disponíveis para serem
seleccionadas.
As funções/papéis são as permissões que o utilizador

Impresso: 2015-02-24

Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00303
Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0

©2015 Copyright Critical Software S.A. Todos Os Direitos
Reservados.

26/43

Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação Funcional de Configurações

poderá ter sobre certas acções, visualizações e acessos a
objectos.
Funções
seleccionadas

Funções seleccionadas através da lista de Funções
disponíveis. Estas funções serão associadas ao utilizador.

Nível

Nível de unidade organizacional. É usado para ajudar na
selecção das unidades organizacionais.
Para seleccionar todas as unidades organizacionais do
nível escolhido seleccionar o botão “Seleccione a nível”.
Para desseleccionar todas as unidades organizacionais
do nível escolhido seleccionar o botão “Desseleccionar
no nível”.

Grupo

Grupo de unidade organizacional. É usado para ajudar na
selecção das unidades organizacionais.
Para seleccionar todas as unidades organizacionais do
grupo escolhido seleccionar o botão “Seleccione no
grupo”.
Para desseleccionar todas as unidades organizacionais
do grupo escolhido seleccionar o botão “Desseleccionar
no grupo”.

Unidade
organizacional

Unidades organizacionais a que o utilizador pertence.
As unidades organizacionais podem ser seleccionadas
através da árvore disponibilizada.
Para desseleccionar todas as unidades organizacionais
seleccionar o botão “Desseleccionar todos”.
Para seleccionar unidades organizacionais dependentes
das seleccionadas seleccionar o botão "Seleccione
dependentes".

Esta

3.9

GRUPO DE UTILIZADORES

Os grupos de utilizadores são usados para agrupar utilizadores, seja por função, dimensão ou outro,
com objectivo de ficarem mais organizados.
Para criar um novo grupo de utilizadores, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Serviços/Painel de instrumentos/ Grupos”
• Na interface seguinte é possível visualizar os grupos de utilizadores criados, criar novos, criar
filtros, ordenar, editar e excluir grupos de utilizadores específicos, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo grupo de utilizadores
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Figura 11 – Criar grupo de utilizadores
Grupo de Utilizadores

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser o mais curto possível e explicativo em
relação às características em comum do grupo de
utilizadores.

Nome completo do grupo de utilizadores. Este nome deve
ser único.

Utilizadores
disponíveis

Utilizadores criados no SIS-MA e disponíveis para serem
seleccionados.

Membros do grupo

Utilizadores seleccionados através da lista de
Utilizadores disponíveis. Estes utilizadores serão
associados ao grupo.

3.10 PAPÉIS (ROLES)
Os papéis são as permissões que o utilizador poderá ter sobre certas acções, visualizações e acessos a
objectos.
Para criar um novo papel de utilizador, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Manutenção/Utilizadores/ Papel|Função de utilizador ”
• Na interface seguinte é possível visualizar os papéis de utilizadores criados, criar novos, criar
filtros, ordenar, editar e excluir papéis de utilizadores específicos, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar um novo papel de utilizadores.
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Figura 12 – Criar Papel / Função de utilizadores
Papel de utilizador

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser o mais curto possível e explicativo.

Nome completo do papel de utilizador a criar. Este nome
deve ser único.
Papeis definidos no documento “CSWMZ-SISMA-2013SRS-00085-especificacao-requisitos-funcionais”

Descrição

Uma breve descrição do que pretende ser o papel de
utilizador.

Conjunto de dados

Seleccionar dos conjuntos de dados disponíveis (criados
no SIS-MA) os conjuntos de dados que serão associados
ao papel de utilizador.

Autoridades

Seleccionar das autoridades disponíveis as autoridades
que serão associados ao papel de utilizador.

A Tabela 6: Configuração de Autoridades do SIS-MA no DHIS2, apresenta a lista de Autoridades que
devem ser configuradas no SIS-MA (DHIS2) para os respectivos Papeis/Roles Identificados, seguindo as
definições indicadas anteriormente.
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Papel / Autoridades dos utilizadores

Papel/Role

Funcionalidades Identificadas e
Necessárias ao Role

Autoridades a configurar no SISMA (DHIS2)

Observações

Operador de
Dados Distrital

- Operação de Entrada Directa de
Dados
- Exportação de dados Recolhidos
- Importação de Configurações
- Logs e Auditoria
- Cópias de segurança
- Avaliação de 3ª Ordem
- Revisão de Dados

- Actualizar Valor Dados
- Adicionar Valor Dados
- Apagar Valor Dados
- Executar a validação
- Exportar valores
- Importar Meta-Dados
- Ver módulo de Administração de
Dados
- Ver módulo de Entrada de Dados
- Ver módulo de
importação/exportação
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados

O utilizador com o papel de”
Operador de Dados Distrital”, apenas
deve possuir as autoridades
especificadas.

Técnico de
Estatística
Distrital

- Avaliação de 3ª Ordem
- Revisão de Dados
- Relatórios Padrão
- Controlo de submissão de
formulários
- Relatórios de Agregação
- Relatórios Padrão de Dados
Agregados
- Visualização GIS

- Adicionar Relatório
- Adicionar Tabela de Relatórios
- Apagar Relatório
- Executar a validação
- Ver módulo de Administração de
Dados
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo GIS
- Ver módulo tabela pivô
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados

Operador de
Dados Provincial

- Operação de Entrada Directa de
dados
- Importação de Dados Recolhidos
- Exportação de dados Recolhidos
- Importação de Configurações
- Logs e Auditoria
- Cópias de segurança

- Actualizar Valor Dados
- Adicionar Valor Dados
- Apagar Valor Dados
- Exportar valores
- Importar Meta-Dados
- Importar valores
- Ver módulo de Entrada de Dados
- Ver módulo de
importação/exportação
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
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Técnico de
Estatística
Provincial

- Relatórios Padrão
- Controlo de Submissão de
Formulários
- Relatórios de Agregação
- Relatórios Padrão de Dados
Agregados
- Definição de Relatórios
Específicos
- Revisão de Dados
- Avaliação de 3ª Ordem
- Avaliação de 4ª Ordem
- Visualização GIS

- Executar a validação
- Ver módulo de Administração de
Dados
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo GIS
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados

Gestor de Dados
Nacional

- Operação de Entrada Directa de
dados
- Importação de Dados Recolhidos
- Relatórios Padrão
- Controlo de Submissão de
Formulários
- Relatórios de Agregação
- Definição de Relatórios
Específicos
- Avaliação de 3ª Ordem
- Revisão de Dados

- Actualizar Valor Dados
- Adicionar Valor Dados
- Apagar Valor Dados
- Executar a validação
- Importar valores
- Ver módulo de Administração de
Dados
- Ver módulo de Entrada de Dados
- Ver módulo de
importação/exportação
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados

Administrador de
Sistema
Nacional

- Criação e Definição de Unidades
Organizacionais
- Criação e Edição de Formulários
- Criação e Edição de Elementos
de Dados/Variáveis
- Criação de Campos de Valor
Automático/Indicadores
- Associação de Formulários a
Unidades Organizacionais
- Criação e definição de
Utilizadores
- Criação e Definição de Roles
- Exportação de Configurações
- Definição de Regras de
Validação

- Actualizar Conjunto de Dados
- Actualizar Elemento Dados
- Actualizar grupo de regra de
validação
- Actualizar Conjunto Grupo
Indicadores
- Actualizar Grupo Indicadores
- Actualizar Grupo Unidade
Organizacional
- Actualizar Nível Unidade
Organizacional
- Actualizar Conjunto Grupos de
Elementos de Dados
- Actualizar Grupos de Elementos
de Dados
- Actualizar Indicador
- Actualizar Papel do Usuário
- Actualizar Regra de Validação
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- Actualizar secção
- Actualizar Set Grupo Unidade
Organizacional
- Actualizar Tipo Indicador
- Actualizar Unidade
Organizacional
- Actualizar utilizador
- Adiccionar grupo de regra de
validação
- Adiccionar Grupo de Usuários
- Adiccionar Regra de Validação
- Adiccionar secção
- Adiccionar utilizador
- Adicionar Conjunto de Dados
- Adicionar Elemento de Dados
- Adicionar Grupo de Unidade
Organizacional
- Adicionar Grupo Indicadores
- Adicionar Conjunto Grupo
Indicadores
- Adicionar Conjunto Grupos de
Elementos de Dados
- Adicionar Grupos de Elementos
de Dados
- Adicionar Indicador
- Adicionar Papel do Usuário
- Adicionar Set Grupo Unidade
Organizacional
- Adicionar Tipo Indicador
- Adicionar Unidade Organizacional
- Apagar Conjunto de Dados
- Apagar Elemento de Dados
- Apagar Grupo de Unidade
Organizacional
- Apagar Grupo Indicadores
- Apagar Conjunto Grupo
Indicadores
- Apagar Conjunto Grupos de
Elementos de Dados
- Apagar Grupos de Elementos de
Dados
- Apagar Indicador
- Apagar Papel do Usuário
- Apagar Set Grupo de Unidade
Organizacional
- Apagar Tipo Indicador
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- Apagar Unidade Organizacional
- Eliminar elementos de dados
duplicados
- Eliminar grupo de regra de
validação
- Eliminar Regra de Validação
- Eliminar secção
- Eliminar utilizador
- Exportar Meta-Dados
- Fundir Unidades Organizacionais
- Lista de funções de utilizador
- Mover Unidade Organizacional
- Ver módulo de
importação/exportação
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de manutenção
conjuntos de dados
- Ver módulo de Manutenção de
Dicionário de Dados
- Ver módulo de Manutenção do
Usuário
- Ver módulo de Manutenção
Unidade Organizacional
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver user
Chefe de
Programa
Nacional

- Relatórios Padrão
- Controlo de Submissão de
Formulários
- Relatórios de Agregação
- Definição de Relatórios
Específicos
- Avaliação de 3ª Ordem
- Revisão de Dados
- Visualização GIS

- Executar a validação
- Ver módulo de Administração de
Dados
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo GIS
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados

Responsável de
Monitoria e
Avaliação

- Relatórios Padrão
- Controlo de Submissão de
Formulários
- Relatórios de Agregação
- Definição de Relatórios
Específicos
- Avaliação de 3ª Ordem
- Revisão de Dados
- Avaliação de 4ª Ordem
- Visualização GIS

- Executar a validação
- Ver módulo de Administração de
Dados
-Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo GIS
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados
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Outros
Utilizadores
(*Directores
Nacionais)

- Relatórios Padrão
- Controlo de Submissão de
Formulários
- Relatórios de Agregação
- Definição de Relatórios
Específicos
- Avaliação de 3ª Ordem
- Revisão de Dados
- Avaliação de 4ª Ordem
- Visualização GIS

- Executar a validação
- Ver módulo de Administração de
Dados
- Ver módulo de integração do
painel de instrumentos
- Ver módulo de Regra de Validação
- Ver módulo de Relatórios
- Ver módulo GIS
- Ver módulo Visualizador de Dados
- Ver navegador de dados

Publico (Acesso
Externo)
Tabela 6: Configuração de Autoridades do SIS-MA no DHIS2

3.11 REGRAS DE VALIDAÇÃO
Este módulo permite a gestão de regras de validação. As regras de validação são usadas para garantir a
qualidade dos dados e seu correcto preenchimento.
O documento [RD-5] - Especificação detalhada de cada um dos formulários a incluir na versão base do
SIS-MA, contém as regras de validação a serem implementadas no SIS-MA de acordo com cada um dos
seus indicadores.
Para criar uma nova regra de validação, é necessário realizar os seguintes passos:
• Seleccionar em “Serviços/Qualidade de dados/ Regra de validação”
• Na interface seguinte é possível visualizar regras de validação criadas, criar novas, criar filtros,
ordenar, editar e excluir regras de validação específicas, entre outras funcionalidades.
• Seleccionar “Adicionar Novo” para criar uma nova regra de validação.

Figura 13 – Criar regra de validação
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Regra de validação

Propriedade

Nomenclatura (exemplo)

Observações

Nome

Deve ser explicativo.
Ex: Total testadas para HIV na maternidade >=
HIV+ identificadas na maternidade

Nome completo da regra de validação. Este nome deve
único.

Descrição

A mensagem deve conter sempre os elementos de
dados envolvidos na regra de validação.
Definição: Valor de <nome da variável> não deve
ser superior a <nome da variável>
Ex: Valor de "HIV+ identificadas na maternidade"
não deve ser superior a "Total testadas para HIV
na maternidade"

Mensagem de erro, que será apresentada sempre que a
regra for violada.

Tipo de Períodos

Definir o tipo de período para a regra de validação. Este
período pode ser: diário, semanal, mensal, etc.

Operador

Definir o operador (==, !=, >, etc.) a usar na regra de
validação (entre o lado esquerdo e direito).

Editar lado
esquerdo

Descrição: Breve descrição do que pretende ser o lado
esquerdo da regra de validação.
Constantes: Uso de valores constantes no cálculo. Este
campo é configurável no SIS-MA
(Manutenção/administração de dados/constantes).
Ir para valores em falta: Seleccionar para ignorar regras
de validação com elementos de dados em falta.
Elementos de dados: Elementos de dados disponíveis
para uso no cálculo do lado esquerdo da regra de
validação.
Fórmula: Especificar a fórmula de cálculo do lado
esquerdo da regra de validação. Usar elementos de
dados, constantes e agregar operadores ( + , - ).

Editar lado direito

Descrição: Breve descrição do que pretende ser o lado
direito da regra de validação.
Constantes: Uso de valores constantes no cálculo. Este
campo é configurável no SIS-MA
(Manutenção/administração de dados/constantes).
Ir para valores em falta: Seleccionar para ignorar regras
de validação com elementos de dados em falta.
Elementos de dados: Elementos de dados disponíveis
para uso no cálculo do lado direito da regra de validação.
Fórmula: Especificar a fórmula de cálculo do lado direito
da regra de validação. Usar elementos de dados,
constantes e agregar operadores ( + , - ).
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3.12 RELATÓRIOS PADRÃO
São relatórios desenhados manualmente que apresentam os dados num layout especificado
manualmente.
Estes podem ser baseados em relatórios de tabela pré criados (Pivot Table, visualização de dados) ou
então por queries SQL, sendo que a principal vantagem dos relatórios de tabela é a sua simplicidade,
sem necessidade de desenvolvimento de competências.

3.12.1 RELATÓRIOS PADRÃO DE DADOS AGREGADOS
O documento [RD-9] - Relatórios Agregados, contém os relatórios padrão de dados agregados (apenas
contempla a informação recolhida dos relatórios agregados existente no módulo básico).
Nestes relatórios serão apresentados dados agregados aos diferentes níveis (Distrito/Província/Nacional)
para os respectivos Formulários/Ficha.
A nomenclatura a usar deverá ser <CÓDIGO FORMULÁRIO> - Relatório Padrão de Dados Agregados <FILTRO APLICADO>. Esta nomenclatura aplica-se também à tabela (Pivot Table) em que o relatório é
baseado.
Ex: Para configuração do Relatório: B14 – Relatório Padrão de Dados Agregados – Mensal
1. Configurar a Pivot Table com os elementos de dados provenientes no Formulário B14 e que se
pretendem incorporar no relatório:

Figura 14 – Pivot table

2. Desenhar o Relatório (Jasper IReport) obtendo o Design inicial na área de “Report->Report Table”
(tabela criada com base na pivot table):
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Figura 15 – Layout Relatório de dados Agregados

3. Criar o “Report/Standard Report” no DHIS, com base na “Report Table” criada e associar o
“Jasper Design” definido. O resultado da execução do Report criado, é Relatório preenchido com
os dados provenientes da Pivot Table criada e com o layout desenhado e pretendido:

Figura 16 – Exemplo Relatório

Impresso: 2015-02-24

Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00303
Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0

©2015 Copyright Critical Software S.A. Todos Os Direitos
Reservados.

37/43

Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação Funcional de Configurações

3.12.2 RELATÓRIOS PADRÃO
O documento [RD-10] - Relatórios Padrão, contém os relatórios padrão a incluir na versão base do SISMA.
Nestes relatórios são apresentados dados de diferentes formulários e alguns indicadores.
A nomenclatura a usar deverá ser <NOME/DESCRIÇÃO> - <FILTRO APLICADO>. Esta nomenclatura aplicase também à tabela (Pivot Table) em que o relatório é baseado.
Ex: Para configuração do Relatório: Relatório de SMI - Mensal
1. Configurar a Pivot Table com os Elementos de Dados necessários e provenientes dos Formulários
já configurados (como “Nº de mulheres grávidas que foram a 1a. CPN” do formulário B14), e
Indicadores criados para apresentação como (00001 - Cobertura da Consulta Pré-Natal (CPN)):

Figura 17: Pivot Table

2. Desenhar o Relatório (Jasper IReport) obtendo o Design inicial na área de “Report->Report Table”
(tabela criada com base na pivot table):
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Figura 18 - Layout Relatório SMI (Jasper IReport)

3. Criar o “Report/Standard Report” no DHIS, com base na “Report Table” criada e associar o
“Jasper Design” definido. O resultado da execução do Report criado, é o Relatório Padrão
preenchido com os dados provenientes da Pivot Table criada e com o layout desenhado e
pretendido:
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Figura 19: Relatório Padrão
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4 Metodologia de gestão de versões de configurações
Deverá ser implementada uma metodologia de organização e gestão de versões de configuração,
preferencialmente recorrendo ao sistema de controlo de versões para arquivo dos ficheiros de
configuração que podem ser exportados e importados. A implementação de um modelo de gestão será
fundamental para que estas tarefas sejam executadas com sucesso.
Deverá ser utilizada uma instância de qualidade onde deverão ser realizadas as configurações e
exportadas periodicamente (com Full Export no DHIS2) para depois serem importadas na instalação final.

Instância
Qualidade DHIS2

[SIS-MA QLY]

•Contém as
configuração de
acordo com a
especificação,
exportadas
periodicamente

SVN

•Guarda Full Export's
periodicos das
configurações
realizada no DHIS2
de Qualidade

Instância DHIS2
para Instalação
final
[SIS-MA PRD]

•Instalação de DHIS2
na qual é importada
a configuração
realizada e guardada
no sistema de
controlo de versões

Figura 20 – Metodologia de gestão de versões de configurações
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5 Modelo de dados a implementar no DHIS2
O DHIS2 é um sistema configurável por um modelo aberto de Metadados, a partir do qual resulta a
construção do modelo de dados do próprio sistema, e cuja configuração está disponível através de um
interface para utilizadores.
O modelo de dados a implementar é o modelo de dados do DHIS2 com as configurações descritas nos
pontos anteriores incorporadas.
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