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Resumo 

OBJETIVO: O estudo identifica óbitos e internações por ou com tuberculose não-notificados 

e compara-os aos casos notificados, verifica quais as diferenças entre estas duas populações, e 

faz a distribuição espacial destas não-notificações.  

MÉTODO: Foi utilizada a técnica de associação probabilística de registros das bases de dados 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH-SUS), ambas de 2004 no Rio de Janeiro, relacionando os dois bancos ao Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 2002 a 2004.  

RESULTADOS: Houve 542 declarações de óbitos e, destas, 234 (43,2%) não foram 

registrados nos dois anos que antecederam o evento. Das 1.079 internações, 238 (22,1%) não 

foram notificadas nos anos de 2002 a 2004. Desse total, apenas 71 óbitos corresponderam às 

internações, com 47 deles tendo sido registrados como saída no SIH-SUS e os outros 24 

ocorreram após a internação, e 7 deles não foram notificados no SINAN. Em relação aos 

óbitos, os mais idosos tiveram 1,6 vezes (IC 95% 1,074 – 2,516) mais chance de serem não-

notificados se comparados à faixa etária mais jovem, e quem apresentou nível superior ou 

mais teve 3,6 vezes mais chance (IC 95% 1,384 – 11,022) de não ser notificado se 

comparados àqueles com nenhum ano de estudo. Em relação às internações, os menores de 15 

anos tiveram 4,8 vezes mais chance (IC 95% 2,757 – 8,452) de não serem notificados se 

comparados aos de idade entre 15 e 59 anos. Algumas áreas de planejamento (AP) 

apresentaram um percentual de óbitos não notificados acima de 50%; já em relação às 

internações, este percentual variou entre 37,8% a 12,7%.  

CONCLUSÃO: Por meio do relacionamento de bases de dados em saúde, foi possível 

identificar e mapear os casos de subnotificação no Rio de Janeiro, tanto para óbitos quanto 

para internações hospitalares. 

Palavras-chave: subnotificação; sistemas de informação em saúde; tuberculose; 
relacionamento probabilístico.  
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Introdução 

 

O governo brasileiro reconhece a tuberculose como um sério problema de saúde 

pública. O Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), lançado pelo Ministério da 

Saúde em 1999, define o combate à tuberculose como prioridade entre as políticas 

governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas para o 

alcance de seus objetivos 1. As metas internacionais estabelecidas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e pactuadas pelo governo brasileiro são de captar 70% dos casos de 

tuberculose estimados, curar 85% deles e que haja apenas 5% de abandono 2. O município  do 

Rio de Janeiro apresentou, em 2005, uma taxa de incidência de 103,7 casos por 100.000 

habitantes 3, taxa esta acima da média nacional 4 (43,8 por 100.000 habitantes no mesmo ano), 

com 72,2% dos casos encerrados como cura e 13,8% encerrados como abandono 3, percentual 

2,76 vezes maior do que a meta pactuada pelo governo junto à OMS.  

Para que as ações desenvolvidas para o controle da tuberculose sejam efetivas, o 

PNCT orienta que estas ações sejam descentralizadas e que haja a integração do controle da 

tuberculose com a atenção básica, incluindo o modelo de Programa dos Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) e do Programa Saúde da Família (PSF) para garantir a ampliação do acesso 

ao diagnóstico e ao tratamento 2. No Rio de Janeiro, quando uma pessoa é diagnosticada com 

tuberculose, esta é encaminhada ao Programa de Controle de Tuberculose (PCT) mais 

próximo da sua residência, centralizados em centros e postos de saúde, para receberem 

tratamento, que é iniciado e o caso notificado no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN).  

O SINAN é uma poderosa ferramenta, universal e de abrangência nacional, que auxilia 

a vigilância epidemiológica e apoia a tomada de decisão. Além do SINAN, no Brasil, existem 

outras bases de abrangência nacional que registram eventos relacionados à tuberculose, como 
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o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o de produção de serviços de internação 

(Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH/SUS), amplamente 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Datasus.  

A partir da análise desses dados, pode-se traçar um perfil mais ampliado da ocorrência 

da tuberculose e a comparação entre os sistemas possibilita acompanhar o indivíduo em 

diferentes situações da doença, permitindo análises mais detalhadas sobre a vigilância dos 

casos e do perfil do atendimento aos pacientes com tuberculose. A evolução da doença com o 

desfecho como a internação ou o óbito 5 podem ser utilizados como parâmetros para avaliar a 

gravidade da endemia, o retardo na detecção de casos, atraso no início do tratamento e da sua 

efetividade. Adicionalmente, óbitos ou internações por tuberculose que não estejam 

notificados no SINAN podem ser indicativos de barreiras de acesso aos serviços de saúde e de 

falhas na qualidade do sistema, uma vez que, possivelmente, o indivíduo recebeu o 

diagnóstico em situação extrema, antes de ter sido identificado para tratamento ambulatorial 

pelos serviços básicos de saúde. Para que haja um primeiro contato com um serviço de saúde, 

existem obstáculos e barreiras a serem transpostos e isso depende das características da 

população ou do poder de utilização da população para superar esses obstáculos 6, 7 .  

Assim, o objetivo desse trabalho é identificar os óbitos e internações por tuberculose 

não notificados no SINAN, compará-los aos casos notificados e verificar a possível 

concentração dessa subnotificação em regiões do município do Rio de Janeiro, para apoiar o 

planejamento e a priorização de intervenções para melhoria do Programa de Controle da 

Tuberculose na cidade. 

Metodologia 

 

Foram selecionados os óbitos e internações por tuberculose ocorridos em 2004 em 

residentes do município do Rio de Janeiro. Do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), foram identificados todos os óbitos ocorridos em 2004 que, segundo a Classificação 
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Internacional de Doenças, na sua 10ª revisão (CID-10), apareceram em um dos campos a 

tuberculose (A15 - A19) como causa básica ou associada. Do Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS), foram selecionadas todas as internações em 2004 que tiveram a 

tuberculose em um dos campos de diagnóstico (principal ou secundário). Os óbitos e 

internações por tuberculose foram relacionados à base de dados do SINAN dos anos de 2002 

a 2004. Foi considerado como dificuldade de acesso os casos que não tivessem sido 

notificados nesse período. O conceito de acesso abordado neste trabalho é o conceito amplo 

de acessibilidade que não se restringe apenas a aspectos geográficos, mas que considera a 

percepção do indivíduo sobre os serviços de saúde, a necessidade de acioná-los e a 

continuidade de receber os cuidados 8. 

Como não existe um identificador comum a todas as bases de dados do estudo, foi 

realizado um relacionamento probabilístico entre os registros dessas bases, com o auxílio do 

software Reclink III 9. Foi realizado o relacionamento do SIM com o SINAN e do SIH/SUS 

com o SINAN separadamente. O processo de relacionamento foi realizado em cinco passos, 

conforme sugestão de blocagem apontada em Camargo e Coeli 10. Para comparação dos 

registros entre as bases, foram usadas as variáveis: nome, data de nascimento, nome da mãe e 

endereço, para o relacionamento com o SIM; e as variáveis nome, data de nascimento e 

endereço, para o relacionamento com o SIH/SUS.  

Foi calculada a razão de chances de indivíduos que morreram com tuberculose não 

terem sido notificados no SINAN, segundo características sociodemográficas, por meio de 

regressão logística. Foram calculadas as razões de chances bruta (modelo simples) e ajustada 

(modelo multivariado). O mesmo foi feito para a internação. Devido aos poucos óbitos de 

menores de 15 anos, foram agrupadas as faixas etárias de menores de 15 anos com a de 15 a 

59 anos, para calcular a razão de chances de não-notificação de óbito com tuberculose. 

Após o relacionamento entre as bases, foi selecionado apenas um registro de cada 

pessoa, para o caso de mais de uma internação, ou no caso de mais de uma notificação para 
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um mesmo indivíduo. Para seleção do registro, tantos nos óbitos como nas internações, foi 

considerado o registro que tinha a data de encerramento do tratamento de tuberculose 

preenchida conforme o tempo de tratamento. Quando este campo não estava preenchido, 

verificava-se a data de notificação mais recente. Caso não houvesse notificação, era, então,  

selecionado o registro que apresentasse os campos melhor preenchidos, no sentido de menos 

campos do registro em branco. 

 Além do relacionamento das bases SIM e SIH/SUS com a do SINAN, foi também 

realizado outro relacionamento entre as bases SIM com SIH/SUS, para verificar os casos em 

que a mesma pessoa aparecia na internação e também no óbito, para eliminar as contagens de 

indivíduos que morreram na internação por tuberculose. Para comparação dos registros entre 

as bases, foram usadas as variáveis: nome, data de nascimento e endereço. 

O bairro de residência foi obtido a partir de pesquisa do logradouro na página virtual 

dos correios 11 para, então, agrupar os bairros segundo a divisão regional de saúde do Rio de 

Janeiro, conhecida como área programática (AP). Ao todo são dez áreas de planejamento 

sanitário, com o objetivo de viabilizar a regionalização das ações e serviços de saúde no 

município. O percentual de não-notificação dos casos de óbito e das internações por 

tuberculose foram representados em mapas.   

As análises exploratórias foram realizadas com o programa Epi Info 6.04, as razões de 

chances de indivíduos não-notificados foram calculadas com auxílio do Stata 9.0 e os mapas 

da distribuição das não-notificações pelas áreas programáticas foi realizada com o Tabwin 3.5   

A malha das áreas programáticas do município do Rio de Janeiro foi fornecida pelo 

Laboratório de Geoprocessamento do ICICT/FIOCRUZ (Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde), os dados com identificação de nome e 

endereço foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro. 
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Estudos em 

Saúde Coletiva. 
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Resultados 

 

Houve 542 declarações de óbito em 2004 de residentes no município do Rio de Janeiro 

que apareceram com tuberculose como causa básica ou associada. Destas, 389 (71,8%) 

tinham a tuberculose como causa básica e em 109 (20,1%) registros a causa básica foi a Aids.  

Dos óbitos, 234 (43,2%) não foram registrados no período de 2002 a 2004 no SINAN 

(tabela 1). Observou-se maior quantidade de homens com a doença (73,1%) que de mulheres 

(26,9%), a faixa etária mais freqüente foi a de 15 a 59 anos (70,5%), seguido da de 60 anos ou 

mais (28,4%), e dois casos em menores de 15 anos. Em relação à escolaridade, as pessoas que 

tinham entre 4 a 7 anos de estudo concluídos (ensino fundamental ou médio) foram em maior 

número (32,7%).  

Das 1.079 internações de residentes do município do Rio de Janeiro, em 2004, que 

apresentaram a tuberculose em um dos campos de diagnóstico, 978 (90,6%) apresentaram a 

tuberculose como principal motivo da internação e 63 (5,8%), a Aids. 

Das internações, 238 (22,1%) não foram notificadas nos anos de 2002 a 2004. 

Semelhante aos óbitos, havia mais homens com a doença (74,4%) que mulheres (25,6%) e a 

faixa etária mais freqüente foi a de 15 a 59 anos (82,8%), percentual acima do observado no 

óbito. 

A tabela 2 mostra que, em relação aos óbitos, os homens têm mais chance de não serem 

notificados se comparados às mulheres (OR=1,213; IC 95%: 0,935 – 2,191), mas sem 

significância estatística. Os idosos têm 1,6 vezes (IC 95%: 1,074 – 2,516) a chance de não 

serem notificados no SINAN se comparados à faixa etária mais jovem.  

Quando comparada a escolaridade, quem apresenta nível superior ou mais tem 3,6  

vezes (IC 95% 1,384 – 11,022) a chance de não serem notificados daqueles com nenhuma 

escolaridade, e quem tem nível fundamental ou médio tem 2,1 vezes (IC 95% 0,9 – 4,6) , mas 

sem significância estatística.  
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Tabela 1 - Características dos indivíduos que morreram ou internaram por ou com 

tuberculose. SIM e SIH, 2004. 

Variável N % 
Óbitos 

Sexo   
   Masculino 396 73,1 
   Feminino 146 26,9 
Idade   
   menos que 15 anos 2 0,4 
   15 a 49 anos 382 70,5 
   60 ou mais 154 28,4 
   sem informação 4 0,7 
Anos de estudos concluídos   
   Nenhum 36 6,6 
   1 a 3 anos  137 25,3 
   4 a 7 anos 177 32,7 
   8 a 11 anos 70 12,9 
   12 ou mais 29 5,4 
   sem informação 93            17,2 
Causa básica   
   Tuberculose 389 71,8 
   Aids 109 20,1 
   Outra 44   8,1 
Total 542 100,0 

Internações 

Sexo   
   Masculino 803 74,4 
   Feminino 276 25,6 
Idade   
   menos que 15 anos 57 5,3 
   15 a 49 anos 893 82,8 
   60 ou mais 129 12 
Diagnóstico principal   
   Tuberculose 978 90,6 
   Aids 63 5,8 
   Outra 38 3,6 
Total 1079 100,0 
 

 

Em relação às internações, a tabela 2 mostra que a chance de não serem notificados dos 

menores de 15 anos é 4,8 vezes (IC 95% 2,757 – 8,452) a dos com idade entre 15 e 59 anos, 

assim como também é maior a chance de não serem notificadas as pessoas com mais de 60 

anos (OR=1,5; IC 95% 1,074 – 2,369). 
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A fim de saber se as internações sem notificação ocorriam por coincidirem com o óbito, 

foi feito um novo relacionamento entre AIH e DO. Dos 542 óbitos e 1.079 internações, houve 

71 (13,1% dos óbitos e 6,6% das internações) casos de internação com óbito (Figura 1).  

Destes, 64 (90,1%) foram notificadas e 7 (9,9%) não foram notificadas, das quais quatro 

internações foram realizadas em hospitais com emergência. Ainda sobre os 71 coincidentes 

nos registros de internação e de óbito, 47 (66,2%) apresentaram registro de saída da 

internação por morte e 24 (33,8%) deles ocorreram após a alta da internação com diagnóstico 

de tuberculose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama com a distribuição dos óbitos, internações, registros coincidentes nas 

duas bases. 
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Tabela 2 – Razão de chances de não-notificação dos óbitos e internações por tuberculose 

no período 2002 a 2004, segundo características do indivíduo. SIM e SIH, 2004. 

Variável N 

Não-
notificado  

(%) 
OR*  
bruta IC 95% 

OR*  
ajustad

a IC 95% 
Óbitos 

Sexo       
   Masculino 396 44,4 1,213 0,824 - 1,786 1,431 0,935 - 2,191 
   Feminino 146 39,7 1,000 . 1,000 . 
Idade (anos)       
   Até 59 384 39,8 1,000 . 1,000 . 
   60 ou mais 154 51,9 1,632 1,120 - 2,378 1,644 1,074 - 2,516 
Escolaridade       
   Nenhuma 36 27,8 1,000  1,000 . 
   fundamental ou médio 384 45,0 2,131 1,000 - 4,542 2,149 0,999 - 4,622 

   superior ou + 29 58,6 3,683 
1,304 - 
10,402 3,854 1,384 - 11,022 

Total 542 43,2     
Internações 

Sexo       
   Masculino 803 21,0 0,799 0.580 - 1,102 0,887 0,637 - 1,235 
   Feminino 276 25,0 1,000 . 1,000 . 
Idade (anos)       
   Menos que 15  54 53,7 4,827 2,757 - 8,452 4,714 2,682 - 8,285 
   15 a 59  893 19,4 1,000 . 1,000 . 
   60 ou mais 132 27,3 1,56 1,028 - 2,369 1,548 1,019 - 2,352 
Total 1079 22,1         
 

*OR – razão de chances 

 

O percentual de não-notificação variou entre as áreas do município (Tabela 3 e Figura 2). 

Em algumas áreas de planejamento, foram encontrados valores em torno de 56%, enquanto 

em outras, valores da ordem de 25% para os óbitos e de 37% e 12% para as internações. Essa 

variação nos percentuais de não-notificação entre as áreas aponta para possíveis diferenças na 

qualidade dos PNCT nas unidades de planejamento da cidade. 
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Tabela 3 – Distribuição dos casos de tuberculose por Área Programática no município do Rio 

de Janeiro no período 2002 a 2004. SIM e SIH, 2004. 

Óbitos Internações 

Não notificado Notificado Total Não notificada Notificadas Total AP 

N %  n %  %  n %  n %  %  

1.0 17 34,7 32 65,3 9,0 36 25,4 106 74,6 13,2 

2.1 22 52,4 20 47,6 7,7 9 20,0 36 80,0 4,2 

2.2 6 30,0 14 70,0 3,7 14 37,8 23 62,2 3,4 

3.1 48 52,7 43 47,3 16,8 24 22,4 83 77,6 9,9 

3.2 20 37,7 33 62,3 9,8 17 25,8 49 74,2 6,1 

3.3 32 35,2 59 64,8 16,8 26 25,2 77 74,8 9,5 

4.0 25 45,5 30 54,5 10,1 43 30,5 98 69,5 13,1 

5.1 37 56,1 29 43,9 12,2 44 12,7 303 87,3 32,2 

5.2 17 43,6 22 56,4 7,2 11 25,0 33 75,0 4,1 

5.3 8 25,8 23 74,2 5,7 9 32,1 19 67,9 2,6 

Sem informação 2 40,0 3 60,0 0,9 5 26,3 14 73,7 1,8 

Total 234 43,2 308 56,8 100,0 238 22,1 841 77,9 100,0 
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Percentual de notificações 

 

Figura 2 - Percentual de óbitos e internações por tuberculose não notificadas no período 2002 

a 2004, segundo Área de Planejamento no município do Rio de Janeiro, 2004. 
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Discussão 

 

 A não-notificação de óbitos e internações por tuberculose representa um importante 

problema de saúde no município do Rio de Janeiro. Foram observados que 43,2% dos óbitos e 

22,1% das internações não foram notificados no SINAN no período de estudo. Somando os 

casos não notificados em 2004, supondo que eles não tenham sido notificados em período 

anterior ao do estudo, a taxa de incidência aumentaria de 108,5 para 116,4 casos por 100.000 

habitantes, um aumento de 7,2%. 

O acompanhamento retrospectivo no SINAN dos casos de tuberculose que evoluíram 

para o óbito ou internação foi inferior a cinco anos, tempo preconizado pelo PNCT para que 

um indivíduo já registrado no sistema de informação seja considerado um caso novo de 

tuberculose 1.  No entanto, o acompanhamento por um período de dois anos já indica um hiato 

importante no tratamento do indivíduo com tuberculose, apontando para possível barreira de 

acesso aos serviços de saúde, com problemas na captação de casos do PNCT e/ou falhas no 

registro da informação. Façanha et al. (2005) em Fortaleza, Ceará, encontraram, 

consistentemente, que 66% dos óbitos não foram notificados no ano em que ocorreram, 

durante o período de 1999 a 2002. Ressalta-se que o tempo de acompanhamento foi inferior 

ao do presente trabalho, dando margem à suposição de que poderiam ter sido notificados 

anteriormente, indicando a importância dos resultados aqui encontrados. 

Observou-se que indivíduos idosos que morreram ou internaram com ou por 

tuberculose possuíram maior chance de não-notificação que os adultos mais jovens. O acesso 

aos serviços de saúde tem sido relatado como inversamente associado à idade 12,13. Esse fato 

reforça a hipótese de barreira de acesso dos mais velhos ao PNCT, representado pela não-

notificação. No caso da internação, as crianças apresentaram chance de não serem notificadas 
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bem superior à dos adultos. A tuberculose é um problema grave de saúde nessa faixa etária, e 

tal informação poderia indicar um registro inadequado do diagnóstico no SIH-SUS, ou que 

essas crianças evoluíram para o óbito e, nesse sistema, sim, foram notificadas. Nesse trabalho, 

os indivíduos não foram seguidos a partir de 2004, o que permitiria avaliar melhor essa 

hipótese.  

A chance de não ser notificado quando o indivíduo apresentava nível superior ou mais 

foi significativamente maior, quase quatro vezes, a chance de não ser notificado dos que não 

tinham nenhum estudo. Como a tuberculose é associada à pobreza 14, pode estar ocorrendo 

viés de observação, uma vez que não se espera que pacientes com melhor condição social 

tenham a doença, não recebendo o tratamento adequado oportunamente. Por outro lado, pode 

ser que os indivíduos com melhor escolaridade tenham maior acesso ao diagnóstico no óbito, 

enquanto os com menos escolaridade possam ter morrido com a doença, mas sem o registro 

no SIM.  

As divisões das áreas programáticas do Rio de Janeiro foram utilizadas como unidade 

de análise neste trabalho, pois estas divisões deveriam propiciar a mudança das práticas 

sanitárias tendo como base um território, se constituindo como um Distrito Sanitário. Segundo 

a concepção proposta na VIII Conferência Nacional de Saúde, seria uma tentativa de 

viabilizar a regionalização das ações e serviços de saúde. O Distrito Sanitário é a menor 

unidade territorial com autonomia para definir, planejar, organizar, gerir e executar as ações 

de saúde dirigidas à população desse território 15. Ainda assim as áreas programáticas 

mostraram diferenças entre elas, a AP 5.1 e a 2.1 apresentaram a maior variação entre óbitos e 

internações. Nas duas regiões, houve o maior número de óbitos sem notificação, no entanto, 

apresentaram o maior número de internações com notificações. Estas duas regiões são bem 

distintas, a AP 2.1, que é representada por Botafogo, Copacabana e Lagoa, é um lugar 

considerado com boas condições de vida, logo, com grande expectativa de vida, e com uma 

considerável população idosa, indivíduos considerados mais susceptíveis a desenvolver a 
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doença 16. Já a AP 5.1 é onde está a Penitenciária de Bangu, população esta historicamente 

excluídas das políticas públicas. No caso da AP 2.1, as hipóteses de viés de observação e de 

melhor capacidade diagnóstica ganham força, enquanto na AP 5.1, a explicação mais provável 

é a má qualidade do registro dos casos ou mesmo a baixa captação considerando o tempo 

oportuno. 

Embora o quadro apresentado para as internações seja aparentemente melhor se 

comparado ao dos óbitos, ressalta-se que as internações computadas são aquelas registradas 

apenas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto que com os óbitos captam-se 

também pessoas que não utilizam o SUS.  

 Embora tenha sido importante para levantar questões sobre acesso e notificação dos 

casos de tuberculose no município do Rio de Janeiro, o desenho do presente estudo não 

possibilita que as causas sejam determinadas, entretanto, hipóteses podem ser levantadas.  

Possíveis explicações estão relacionadas tanto com características dos indivíduos, como dos 

serviços. A falta de percepção sobre a doença e da gravidade da mesma, precariedade das 

condições de vida das pessoas, comorbidades, como o alcoolismo, dificilmente explicariam a 

totalidade do problema. Uma parcela pode ser explicada por deficiências no diagnóstico, 

hipótese que ganha força com os resultados observados em 1998 no estado do Rio de Janeiro 

por Selig et al. 20, em que os óbitos por tuberculose não notificados estavam associados com 

piores condições diagnósticas. Os serviços de saúde podem ser utilizados estrategicamente 

para reduzir esse quadro e parte do PNCT está embasado na oferta dos serviços. Para 

enfrentar o desafio de controlar a tuberculose no Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é 

reconhecida como uma porta de entrada que amplia o acesso da população aos serviços de 

saúde 2, com resultados positivos em direção ao controle da doença 14. Porém, no município 

do Rio de Janeiro, a cobertura populacional da Saúde da Família foi de 6,94% em janeiro de 

2009 17, o que compromete o seu uso como uma forte estratégia, ficando para as unidades 

básicas de saúde as alternativas de ação mais amplas.  
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Neste estudo, quando houve dúvida no relacionamento se dois registros pertenciam ao 

mesmo indivíduo, esses eram considerados como par, ao contrário de estudos de seguimento 

passivo de sobrevida, por exemplo, pois considerar um par verdadeiro significou que o 

indivíduo tinha sido notificado; seria mais grave desconsiderar o par e, assim, aumentar os 

casos de não-notificação, elevando a sensibilidade do método. 

Sendo assim, esperava-se que todos ou a maioria dos óbitos e internações com 

tuberculose fossem notificados pelo menos na data do evento, mas muitos indivíduos mesmo 

após a identificação da doença permaneceram sem aparecer no sistema de notificação. Pode 

ter ocorrido notificação em ano posterior ao do óbito ou ao da internação, o que produziria 

uma superestimação da não-notificação dos eventos. Por outro lado, os eventos notificados 

após sua ocorrência agem no sentido de subestimar a barreira de acesso aos serviços de saúde, 

uma vez que não são computados como não-notificação. Assim, é possível que o percentual 

dos óbitos e das internações não-notificados sejam superiores aos 43,2% e 23,0% 

identificados. O SINAN é uma poderosa ferramenta para auxiliar a vigilância epidemiológica 

e apoiar a tomada de decisão. No entanto, casos de não-notificação prejudicam a 

representação do real perfil epidemiológico do agravo, assim como dados de má qualidade, 

como fichas de notificação ou investigação com a maioria dos campos em branco, 

incongruência de informações e duplicidades de registros podem prejudicar o uso desta 

ferramenta 19. No estudo realizado para averiguar os óbitos atribuídos à tuberculose no estado 

do Rio de Janeiro 20, verificou-se que, após a revisão dos dados notificados, o número de 

casos aumentou de 16.001 para 17.351 (aumento de 8,4%).  

Para o uso potencial de um sistema de informação como ferramenta, é de fundamental 

importância a qualidade do dado. Desta forma, é possível a realização de um diagnóstico 

dinâmico da situação de saúde da população e, assim, através da identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica, fornecer subsídios para explicações causais 
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de um agravo e indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas 19, permitindo tanto ao 

trabalhador quanto ao gestor de saúde agir em tempo oportuno.  

 Concluindo, por meio do relacionamento de bases de dados em saúde, foi possível 

identificar casos de não-notificação no Rio de Janeiro, tanto para óbitos quanto para 

internações hospitalares. Embora uma tarefa relativamente simples, a integração entre bases 

de dados ainda é muito limitada nos serviços. A recuperação de informação para o SINAN a 

partir do SIM e do SIH/SUS é uma importante atividade para a melhoria da qualidade do 

sistema de informação, que pode ser incorporada como rotina no nível local. O uso do 

programa probabilístico de relacionamento possibilitou fazer o mapeamento, a concentração 

dos casos de subnotificação, além de traçar o perfil destes indivíduos, utilizando os dados que 

compõem a declaração de óbito e a Autorização de Internação Hospitalar. 

 

 

Considerações finais 

 

É possível incorporar a técnica de relacionamento entre bases para traçar um perfil 

epidemiológico mais fidedigno. Esta técnica pode ser adotada rotineiramente pelos gestores 

no uso da informação, pois regiões com muitos casos de óbitos e internações sem notificação 

pode estar apontando para uma baixa captação de casos ou falhas de notificação pelo 

programa. 

Além de colaborar a desenhar um melhor perfil epidemiológico, o retorno das 

informações aos vários níveis de utilização reforça o constante processo de melhoria dos 

dados e do próprio sistema de informação.  
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