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Motivação

� Grande quantidade de dados provenientes 
dos sistemas de informação em saúde: SIM, 
SINASC, SINAN, SIH, SIAB etc

� Grandes cadastros nacionais oriundos do 
IBGE e IPEA

� Crescente demanda por informação
� Investimento em capacitação de técnicos das 

secretarias de saúde no nível local
� Demanda de ferramentas de apoio à decisão



O que é o Epi-R?

� É uma interface gráfica para a análise de 
dados epidemiológicos no R

� Orientada para a análise de situação de 
saúde

� Iniciativa da SVS/MS
� Junto com o Tabwin formar uma plataforma 

sólida para a análise da situação de saúdes
� Uso de soluções open source



Por quê?

� Necessidade de método mais sofisticados de 
análise, e.g. análise de séries temporais

� Alto custo dos aplicativos proprietários
� Idioma inglês dos aplicativos é uma limitação
� Parte de um conjunto de iniciativas que inclui 

ferramentas para análise de dados espaciais
� Afim com o movimento pró software livre
� O R não possui uma interface amigável



Interface

� O R
� Não há interesse por parte R Core Team no 

desenvolvimento de uma interface amigável
� Intimida vários usuários potenciais
� Há algumas iniciativas:

� Uso geral (Rcmdr, PMG, Brodgar)
� Limitadas (Rcmdr, SciViews, PMG, Tabwin+R)
� Difícil instalação (JGR, SciViews)
� Específicas (rattle)
� Comerciais (Brodgar)



Implementação

� Uma biblioteca para o R
� Janelas desenvolvidas em GTk/Glade e a interface 

com o R por meio da biblioteca RGtk2
� Necessidade do ambiente de execução GTk
� Instalação automatizada
� Uso de bibliotecas existentes e novas funções
� Biblioteca de funções e interface implementadas 

separadamente
� API para extensões (plug in)
� Lixeira para objetos excluídos



Organização

� Gerenciamento de dados 
� Importação de dados de arquivos
� Obtenção de dados via conexão ODBC/SQL
� Operações com variáveis
� Seleção de observações

� Análises
� Descrição
� Modelos
� Testes de hipóteses
� Confiabilidade
� Amostragem



Organização

� Gráficos
� Epidemiologia

� Ajuste de taxas
� Diagrama de controle
� Caso-controle
� Coorte
� Transversal
� etc

� Gerenciamento de extensões
� Documentação



Ajuda

� Documentação das funções integrada ao 
sistema de ajuda do R

� Documentação global da interface em HTML
� Documentação específica de cada janela 

acessível a partir da própria janela
� Manual impresso com tutoriais
� Documentação on-line na internet
� Fórum de discussão na internet
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