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RESUMO 

 
Introdução: A dengue é a arbovirose de maior magnitude em países tropicais como o 

Brasil. A avaliação do sistema de vigilância é necessária para compreender se as ações 

desenvolvidas são bem sucedidas ou se necessitam ser aperfeiçoadas. Objetivo: Avaliar 

a dimensão completude do sistema de vigilância epidemiológica da dengue na 

Macrorregião Leste de Saúde de Minas Gerais, no período de 2014 a 2019. Método: 

Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo das notificações de dengue registradas no 

SINAN Online nas cinco microrregiões de saúde que compõem o território. Resultados: 

Houve grande variação das incidências registradas, sendo que 2016 e 2019 tiveram os 

maiores registros de notificações para todas as microrregiões, com exceção de 

Governador Valadares (2017). Os percentuais de completude tiveram piores resultados 

em campos relacionados aos exames diagnósticos, do que em campos obrigatórios. As 

duas menores microrregiões em termos populacionais, mostraram comportamentos 

diferentes da completude em relação à incidência, Peçanha/São João Evangelista registra 

piora enquanto Santa Maria do Suaçuí melhora em anos com maior incidência. 

Conclusão: O excesso de demanda influencia os percentuais de completude em 

determinados campos avaliados, mas outros fatores como desmobilização da equipe, falta 

de recursos humanos, apoio nos processos de trabalho, além da dimensão do território, 

influenciam tanto ou mais que a incidência registrada. 

  

 

Palavras-Chaves: Dengue; Epidemia; Vigilância Epidemiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Dengue is the arbovirus with the greatest magnitude in tropical countries 

like Brazil. The evaluation of the surveillance system is necessary to understand if the 

actions taken are successful or if they are improved. Objective: Evaluate the dengue 

epidemiological surveillance system, in relation to the completeness dimension, in the 

Health Macro-region of Eastern Minas Gerais, from 2014 to 2019. Methods: This is a 

descriptive and quantitative study of dengue notifications reported in SINAN Online by 

the five health micro-regions that belongs to the territory. Results: There was a great 

variation in the incidences, 2016 and 2019 had the highest records of notifications for all 

micro-regions, with the exception of Governador Valadares (2017). The completeness 

percentages had worse results in fields related to diagnostic tests, than in mandatory 

fields. The two smallest micro-regions in terms of population differentiated in terms of 

incidence, Peçanha / São João Evangelista registers worsening while Santa Maria do 

Suaçuí improves in years with higher incidence. Conclusion: Excessive demand 

influences the percentages of completeness in certain fields obtained, but other factors 

such as demobilization of the team, lack of human resources, poorly organized work 

processes, in addition to the size of the territory, influence as much or more than a 

registered record. 
 

Keywords:  Dengue; Epidemic; Epidemiological Surveillance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
A dengue é a arbovirose de maior incidência no mundo, presente de forma 

endêmica em mais de 100 países, distribuídos principalmente nos continentes africano, 

americano e asiático. O Aedes aegypti é o principal vetor implicado na transmissão, sendo 

responsável pela maioria dos casos notificados no mundo. Trata-se de uma espécie de 

mosquito fortemente sinantrópica, raramente encontrada em locais pouco frequentados 

por seres humanos.  Como o próprio nome sugere, o Ae. Aegypti é originário da África, 

mais especificamente do Egito, e se dispersou para outros continentes em decorrência da 

movimentação humana. Está presente, atualmente, em áreas urbanas tropicais e 

subtropicais, nas quais modificações antrópicas contribuíram sobremaneira para a sua 

proliferação (BRASIL, 2019). 

 Em municípios com ocorrência de epidemias recorrentes de dengue deve-se 

avaliar e monitorar os pontos de fragilidade da vigilância. A existência de cenários tão 

diversos de incidência e as características socioambientais da Macrorregião Leste de 

Saúde de Minas Gerais demandam que o processo de avaliação identifique se o sistema 

de vigilância epidemiológica se adapta às diversas realidades da região estudada.  

O processo de vigilância de uma doença começa com as notificações, que 

permitem conhecer a sua ocorrência, territorialmente e temporalmente, de forma a 

subsidiar ações de assistência à saúde, comunicação em saúde, controle vetorial e manejo 

ambiental, bem como mobilização social. A coleta de dados, com subsequente geração 

de informação, é primordial para o controle de uma doença com as características da 

dengue (BRASIL, 2007).  

 Avaliar o sistema de vigilância, que produz e monitora essas informações, é o 

objeto desse estudo. Entender como a dengue se comportou nos 51 municípios das 5 

microrregiões no período de 2014 a 2019, e como a qualidade dos dados produzidos 

variou com a sazonalidade identificada serve como subsídio para proposição de melhorias 

no próprio processo de notificação e vigilância do agravo. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 
A dengue é uma doença cuja situação epidemiológica é caracterizada por 

epidemias recorrentes. Descrever o comportamento dessa doença na Macrorregião de 

Saúde Leste de Minas Gerais e entender a influência das epidemias na qualidade dos 

dados avaliados é fundamental para subsidiar a tomada de decisão dos gestores ainda no 

período de baixa incidência. Entender como a ocorrência de casos prováveis se distribui 

ao longo dos meses, em anos epidêmicos e não epidêmicos, e nas cinco diferentes 

microrregiões de saúde é condição para a proposição de medidas adequadas à cada 

realidade. 

O Ae. Aegypti tem ampliado sua distribuição geográfica na região de forma que 

não há municípios não infestados atualmente, indicando a urgência em tratar o problema 

e levar a informação para municípios que estão convivendo com as primeiras epidemias 

de dengue em seu território ou em localidades sem histórico de notificação adequada. 

Propor medidas baseadas nessas informações poderá melhorar o processo 

complexo e multifatorial que é a vigilância da dengue, mobilizar os gestores e 

interessados, os membros dos Conselhos Municipais de Saúde e comitês locais de 

enfrentamento às arboviroses. As condutas de controle vetorial devem se basear em 

critérios técnicos e devem se adequar a realidade conforme a notificação de casos avança. 

O manejo clínico depende do prévio conhecimento da história natural da doença em seu 

território e a aquisição de insumos e recursos humanos deve levar em conta a realidade 

descrita. 

O funcionamento de um sistema Online de notificação determina o caráter em 

tempo real da notificação e esse processo deve estar bem alinhado entre os trabalhadores 

da saúde que fazem vigilância. A mudança de uma vigilância passiva para uma busca 

ativa e efetiva de casos no início de uma epidemia deve ser implementada e para isso o 

processo deve estar claro e sistematizado entre os serviços de saúde e a comunidade. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 DENGUE: ASPECTOS RELACIONADOS AO VETOR 

 
Os mosquitos machos do Ae. aegypti são exclusivamente fitófagos. Em 

contrapartida, as fêmeas necessitam da ingestão de sangue para maturação completa do 

ovário, sendo as fontes sanguíneas humanas as mais procuradas. Em geral, as fêmeas do 

Ae. aegypti fazem, em cada ciclo gonotrófico, múltiplas ingestões sanguíneas, em uma 

mesma pessoa ou não, o que contribui para uma maior chance de transmissão do vírus 

dengue. Apesar da preferência por água parada e limpa para a ovoposição ser amplamente 

alardeada, os locais de postura podem variar (BARATA et al., 2001).  

A persistência de criadouros em ambientes intradomiciliares contribui para a 

presença do vetor junto ao ser humano. Os depósitos predominantes são divididos em 5 

níveis, para fins de pesquisa larvária: Armazenamento de água (A), depósitos móveis (B), 

depósitos fixos (C), depósitos passíveis de remoção (D) e depósitos naturais (E) 

(BRASIL, 2013).  

O Ae. aegypti se desenvolve a partir da metamorfose completa (holometabólico), 

tendo quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. Ressalta-se que a fase de larvas possui quatro 

estágios. Os ovos em contato com a água têm cor negra brilhante e são fusiformes, 

alongados. A fecundação ocorre no momento da postura e a eclosão com 48 horas após 

postura.  Na fase aquática, as larvas se alimentam de material orgânico presente nos 

reservatórios de água, sendo que em situação de baixa temperatura ou indisponibilidade 

de alimentos a quarta fase larvária pode se prolongar. Em contrapartida, na fase de pupa 

não há alimentação (BESERRA et al., 2006). Após a metamorfose para fase alada a 

reprodução pode se iniciar após 24 horas, o que facilita a rápida dispersão do Ae. aegypti. 

Uma única inseminação pode fecundar os ovos produzidos durante toda a vida.  Salienta-

se que o inseto adulto pode viver de quatro a seis semanas (BRASIL, 2001).  

A expansão do vetor para áreas ainda não infestadas se deve a modificações do 

ambiente pelo ser humano, com ocupação e urbanização não planejada. Esses fatores são 

chamados de micro e macrodeterminantes, que influenciam a ocorrência da doença. Entre 

os macrodeterminantes cita-se a latitude, a umidade relativa do ar, a temperatura, bem 

como fatores socioeconômicos, como densidade populacional, habitação, coleta de 

resíduos sólidos e distribuição de água. Os fatores microdeterminantes são intrínsecos ao 

hospedeiro, como a condição de saúde do ser humano, características relacionadas ao 



16 
 

agente etiológico e ao vetor, como densidade populacional de adultos, frequência de 

alimentação e oviposição, susceptibilidade a infecção e replicação do vírus  (OPAS, 

1997). 

Todos os determinantes estão amplamente disseminados no Brasil, verificando-se 

maior frequência de epidemias de dengue nos últimos anos. Os condicionantes 

socioeconômicos, além de promoverem a expansão das áreas infestadas pelo Ae. Aegypti, 

comprometem sistemas de saúde de regiões que não haviam registrado casos da doença. 

Em contrapartida, os fatores ambientais contribuem cada vez mais para a reprodução de 

um vetor tão bem adaptado a países tropicais e subtropicais. 

 

 

3.2 DENGUE: ASPECTOS CLÍNICOS 

 
 

A dengue é uma doença que tem, sabidamente, um padrão sazonal, ou seja, há 

variação da incidência ao longo do ano, com aumento do número de casos entre os meses 

de outubro a maio. Nesse período as populações do mosquito sofrem influência da 

temperatura ambiente que potencializa a eclosão das larvas, a quantidade de ovos 

depositados pela fêmea, bem como o tempo entre os estágios larval e pupal (COSTA et 

al., 2010). Segundo Beserra et al. (2006), as temperaturas ótimas permitem a ocorrência 

de mais de 20 gerações anuais do Ae. aegypti. A fase adulta do mosquito também pode 

ser afetada por variações de temperatura, aumentando a sua longevidade e diminuindo o 

período de replicação viral. Tais características contribuem, historicamente, para uma 

maior incidência de casos de dengue nos períodos mais quentes e chuvosos do ano 

(FERREIRA & YANG, 2003).  

O agente etiológico é o vírus dengue (DENV), um flavivírus, que possui quatro 

sorotipos em circulação no Brasil e no mundo (1, 2, 3 e 4).  Os flavivírus compartilham 

uma série de epítopos que podem levar a reações cruzadas em testes sorológicos. O vírus 

DENV contém em seu genoma o código de três proteínas estruturais (capsídeo [C], 

proteína da membrana [M] e glicoproteína do envelope viral [E]), além de sete proteínas 

não estruturais. A infecção por um sorotipo confere imunidade específica, ou seja, para o 

sorotipo que deu origem à infecção, mas não para os demais. Dessa forma, em locais de 

alta endemicidade a população pode manifestar até quatro episódios de dengue ao longo 

da vida, sendo que a reinfecção pode gerar quadros mais graves (GUBLER, 1998).   

A dengue é uma doença infecciosa, de caráter sistêmico, geralmente assintomática 



17 
 

ou autolimitada. Após o período de incubação, em média de quatro a sete dias, o quadro 

clínico tem início com um episódio súbito de febre, que pode durar de dois a sete dias, 

acompanhado por outros sintomas como cefaleia, dor retroorbital, mialgia e artralgia. O 

exantema pode estar presente e é característico das febres virais (SINGHI, KISSOON & 

BANSAL, 2007). 

A patogenia inclui o aumento da permeabilidade e extravasamento vascular, 

provocada pela liberação de citocinas e mediadores celulares. A trombocitopenia é 

característica e pode ser utilizada como indicador clínico, bem como a prova do laço 

positiva que detecta petéquias e manifestações hemorrágicas (GUBLER, 1998; SINGHI, 

KISSOON & BANSAL, 2007).  

Devido a essas manifestações alguns pacientes desenvolvem quadros clínicos 

graves, alguns fatais. O extravasamento de plasma e desidratação podem levar ao choque, 

estresse respiratório e falência de órgãos. O monitoramento diário, principalmente em 

pacientes de risco, é fundamental para se detectar precocemente sinais de alarme como 

dor abdominal, sangramento de mucosas, letargia ou lipotimia. Grupos de risco como 

idosos e pessoas com diabetes mellitus, doenças cardiovasculares ou doença pulmonar 

obstrutiva crônica são mais susceptíveis a eventos hemorrágicos ainda durante a primo-

infecção (SERUFO et al., 2000; WHO, 2009; GUZMAN et al., 2016).  

O curso clínico agudo e inespecífico da dengue demanda diagnóstico laboratorial 

rápido e preciso, o diagnóstico clínico por si só não é recomendado. Os métodos atuais 

detectam tanto o vírus, quanto o ácido ribonucleico (RNA) e antígenos, que podem ser 

detectados na fase de viremia ou anticorpos por sorologia. Imunoglobulinas do tipo M 

(IgM) podem ser detectados em 80% dos pacientes após o quinto dia de sintomas, e em 

99% após o décimo dia. A variedade de detecção deve dar suporte ao manejo clínico do 

paciente e controle precoce de possíveis sinais de alarme, medidas simples como 

hidratação oral devem ser rapidamente implementadas (WHO, 2009).  

O tratamento é paliativo e sintomático com antitérmicos. O uso de medicamentos 

que interferem na coagulação sanguínea e permeabilidade vascular é contraindicado e 

pioram o prognóstico. A hidratação ainda na fase aguda evita manifestações graves da 

dengue. Pacientes com alterações vasculares devem receber atenção hospitalar 

especializada com reposição volêmica endovenosa de forma a evitar o óbito por choque 

(SERUFO et al., 2000). 
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3.3 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE NO BRASIL 

 
    Os primeiros registros de dengue no Brasil remontam a meados do século 

XIX. Naquele contexto, o país não chegava a registrar epidemias como na América 

Central, sendo o registro de casos de ocorrência esporádica. Os casos restringiam-se ao 

litoral, sendo que o estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro surto entre 1928 e 1929. 

Nas décadas seguintes, a doença se manteve endêmica nas regiões Norte e Nordeste, 

credenciando o país a participar do Programa de erradicação do Aedes aegypti no 

Hemisfério Oeste, coordenado conjuntamente pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (BRAGA & VALLE, 2007).  

O referido Programa contou com o aporte da Fundação Rockefeller em conjunto 

com o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP). Na perspectiva de combater a 

Febre Amarela Urbana, problema de saúde pública bastante evidente na época, o Brasil 

erradicou o Ae. aegypti em 1955. O foco do programa, que era a eliminação de possíveis 

locais de reprodução do inseto próximo a áreas urbanas em conjunto com inquéritos 

sorológicos para a doença em população de risco, foi rapidamente se expandindo de 

territórios urbanos para áreas de risco efetivo (LOWY, 1999).  

Tal iniciativa se mostrou mais eficaz do que a realizada em 1947, pelo Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), em que o principal ativo utilizado foi o inseticida 

desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, o Diclorodifeniltricloroetano (DDT), 

tanto borrifado nas residências quanto aplicado em reservatórios de água. Em decorrência 

dessas ações, fala-se de um “silêncio epidemiológico” da dengue no Brasil entre 1923 e 

1981. Entretanto, a desestruturação dos programas de controle vetorial e o rápido e 

intenso processo de urbanização, com condições inadequadas de saneamento, resultaram 

na reintrodução do mosquito em 1967 e 1969, nos estados do Pará e Maranhão, 

respectivamente. Em 1973, alcançou-se novamente a erradicação do mosquito, o qual 

voltou a ser identificado no território brasileiro em 1976. Com o aumento da virulência e 

da patogenicidade das cepas circulantes, iniciou-se um período de diversas epidemias em 

várias cidades brasileiras (LOWY, 1999) (WARKENTIEN & PAVLICEK, 2016).  

A disseminação do vírus dengue e do Ae. aegypti para diferentes unidades 

federativas levou a um crescimento da curva epidêmica no país que atingiu o pico em 

1998 e 2002. As regiões nordeste e sudeste respondiam pela maioria dos casos prováveis 

e os sorotipos DENV 1, DENV 2 e DENV 3 foram isolados, sendo o DENV 2 associado 

a maior gravidade dos quadros (OPAS, 1997).  
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Bohm et al. (2016) analisaram a tendência da incidência de dengue no Brasil, no 

período de 2002 a 2012. De acordo com os achados, os anos de 2002, 2008, 2010 e 2011 

apresentaram incidências acumuladas anuais de 401, 293, 514, 356 casos por 100.000 

habitantes, respectivamente. No período, todas as regiões brasileiras enfrentaram 

epidemias de dengue, com exceção da Sul, o que explica até então a associação entre 

clima tropical e pluviosidade como variáveis fundamentais para desenvolvimento do 

mosquito até aquela década. 

Desde 2010, anos epidêmicos tem se intercalado com anos de redução no número 

de notificações de casos prováveis. Os anos de 2015, 2016 e 2019 foram considerados 

anos epidêmicos no Brasil, com registros de 705.231, 1.483.623 e 1.544.987 casos, 

respectivamente. A incidência de dengue no Brasil segue em ascensão exigindo novas 

medidas de controle (BOHM et al., 2016). 

Em 2014 o Brasil registrou 587.815 casos prováveis, com incidência de 289,9 por 

100.000 habitantes. Entre as macrorregiões brasileiras, a região Sudeste teve a segunda 

maior incidência (365,2 por 100.000), com 310.819 casos. Foram confirmados 405 óbitos, 

sendo 152 na referida região. Em 2019 foram notificados 1.544.987 casos prováveis de 

dengue no país, com uma taxa de incidência de 735,2 casos por 100 mil habitantes. 

Novamente, a região sudeste foi responsável pelo maior número de casos (n=1.024.548), 

com incidência de 1.159,4 casos por 100.000 habitantes. Naquele ano, foram confirmados 

782 óbitos no Brasil, sendo 472 somente na região Sudeste (BRASIL, 2019). 

 

3.4 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE EM MINAS GERAIS 

 
Em Minas Gerais, o primeiro registro de Ae. aegypti após erradicação ocorreu no 

município de Juiz de Fora no ano de 1984. No ano seguinte havia quatro municípios com 

registro do vetor e, em 1986, a dispersão era acelerada em todo o estado. Os primeiros 

registros de dengue no estado ocorreram em 1987, na Zona da Mata mineira, fronteira 

com o estado do Rio de Janeiro. Após quatro anos, a dengue voltou a ser notificada, dessa 

vez no triângulo mineiro, em diferentes municípios. Em 1995 houve registro no município 

de Nanuque, divisa com o estado da Bahia, mostrando que a circulação entre estados 

vizinhos estava associada a ocorrência de casos (SERUFO et al., 1993).  

Somente em 1996 houve casos de dengue na região metropolitana do estado, na 

capital Belo Horizonte. Desde então, sucessivas epidemias têm sido registradas na capital 

do estado e em outros municípios, sendo 2010, 2013, 2016 e 2019 os principais anos de 
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ocorrência (MINAS GERAIS, 2018) (MINAS GERAIS, 2021). 

A dengue é uma arbovirose endêmica na região leste de Minas, com registros de 

epidemias nos anos de 2016 e 2019. No entanto, houve ocorrência de grandes incidências 

em todo período de 2014 a 2019, em uma variedade de municípios, localizados em 

diferentes microrregiões, inclusive fora do período considerado sazonal para a doença.  

 

3.5 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
A existência de um sistema de vigilância epidemiológica tem como premissa a 

coleta contínua e sistemática de dados relativos à frequência, à distribuição e aos 

determinantes de doenças, agravos e eventos relacionados à saúde para posterior uso em 

ações de saúde pública. A partir disso, sistemas de vigilância têm sido desenvolvidos e 

aperfeiçoados ao longo dos anos para atender os objetivos de reduzir a morbimortalidade 

e monitorar situações de interesse (CDC, 1988). 

Como funções da vigilância epidemiológica, pode-se citar: 1) Coleta de dados; 2) 

Processamento de dados coletados; 3) Análise e interpretação dos dados processados; 4) 

Recomendação das medidas de controle apropriadas; 5) Promoção das ações de controle 

indicadas; 6) Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; e, 7) Divulgação 

de informações pertinentes (BRASIL, 2002).  

No Brasil, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) foi criado 

em 1975, conforme recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde. A Lei 6.259 e o 

Decreto 78.231 de 1976 são importantes marcos de implementação do referido Sistema. 

Havia o intuito de compatibilizar e agregar as informações de doenças transmissíveis e 

seus vários programas nacionais sob um mesmo sistema (BRASIL, 2002).  

A principal inspiração para o SNVE foi a experiência exitosa na Campanha de 

Erradicação da Varíola. Em 1969 havia sido criado um sistema semanal de notificação de 

doenças, consolidado pelas secretarias estaduais de saúde e repassadas ao Ministério da 

Saúde, o que dava os moldes de funcionamento do sistema atual de notificação. Com a 

promulgação da Lei 8.080 de 1990 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

conceito de Vigilância Epidemiológica foi fortalecido e descentralizado para os 

municípios, os quais passaram a ser elementos fundamentais na cadeia de informação 

vertical para consolidação dos dados em todo o país (BRASIL, 2002). Um dos preceitos 

da vigilância epidemiológica é o uso de dados para tomada de decisão e delineamento de 

ações de controle e prevenção. Dessa forma, a coleta desses dados, bem como a sua 
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transformação em informação deve ser fortalecida.  

A vigilância epidemiológica da dengue no Brasil é primariamente passiva, 

caracterizada por notificações por demanda espontânea na atenção básica municipal ou, 

ainda, por internações hospitalares provocadas por casos de dengue grave que demandam 

internação. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é utilizado 

para registros oficiais dos casos, uma vez que a dengue é uma doença de notificação 

compulsória em todo o território nacional (DUARTE & FRANÇA, 2006).   

Entre 2000 e 2006, a mudança de SINAN-DOS para SINAN Windows objetivou 

eliminar inconsistências e melhorar os atributos de qualidade da notificação, como 

identificar duplicidades, permitir consultas e exportação de dados para tabulação no 

programa Tab para Windows (TabWin) e aprimorar o processo de transferência de dados 

entre esferas de atuação (BRASIL, 2007).  

Para agilizar ainda mais esse processo de transferência de dados o SINAN passou 

por uma nova atualização em 2006 adotando uma versão SINAN Net. A proposta era 

acompanhar o processo de descentralização do SUS dando maior autonomia aos 

municípios. Desde então o sistema passa por atualizações frequentes na versão com 

intuito de incluir ou modificar campos, atributos, agravos e outras tabelas de interesse de 

notificação. Em 2021, o SINAN Net está na versão 5.3 do seu aplicativo desktop 

(LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL, 2009). 

Para a dengue, entretanto, a versão utilizada para notificação e inclusão de 

investigação é, desde 2010, o SINAN Online. A chikungunya foi incluída na atualização 

3.0 em 2016, com a ocorrência de grandes epidemias da doença no Brasil. Em 2014, todo 

o banco de dados de dengue do SINAN Net foi transmitido para o SINAN Online. Ainda 

nesse ano, o Brasil começou a adotar a nova classificação de casos de dengue da OMS, 

sendo atualmente classificados como dengue, dengue com sinais de alarme e dengue 

grave. Essa foi apenas uma das modificações que ocorreram ao longo dos últimos anos. 

A epidemiologia e o controle da dengue são complexos e multifatoriais, com 

envolvimento de fatores entomológicos, socioambientais, demográficos e sanitários. Para 

o controle da doença é necessária celeridade no processo de suspeição, notificação e 

confirmação dos casos, de modo a se evitar epidemias, bem como a ocorrência de casos 

graves e óbitos. 
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3.6 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 
O principal objetivo da avaliação de sistemas de informação em saúde é garantir 

o seu monitoramento contínuo e sistemático, identificando fragilidades e propondo 

melhorias. Em síntese, trata-se de avaliar a eficiência da vigilância quanto a sua função 

de coleta, interpretação e disseminação dos dados e informações, bem como a capacidade 

de gerar ações que impactem nos indicadores de morbimortalidade (CDC, 1988). 

Ao longo dos anos o conceito de vigilância sofreu modificações, novos sistemas 

foram desenvolvidos e implantados, com crescente reconhecimento de sua importância. 

O processo é, então, dinâmico e há necessidade de revisão e adequação sistemáticas e 

contínuas. Essa revisão precede de avaliação que deve ser individualizada para cada 

sistema, dadas às particularidades relativas aos métodos, desafios e objetivos. Sistemas 

de vigilância, por exemplo, podem ter como objetivo erradicar, controlar ou monitorar 

um agravo ou condição de saúde (CALBA et al., 2015). 

Para os processos de avaliação, atributos foram definidos como indicadores de 

qualidade: simplicidade, flexibilidade, aceitabilidade, sensibilidade, valor preditivo 

positivo, representatividade, oportunidade e estabilidade. Esses atributos são 

interconectados, o que significa que modificações em um podem ter consequências em 

outros. Nesse sentido, Waldman (1998) afirma que aumentar a sensibilidade de um 

sistema pode, por exemplo, elevar o custo e reduzir a sua especificidade. Dessa forma, há 

necessidade de que o processo seja contínuo e com a participação dos envolvidos nas 

ações e na tomada de decisão. 

A avaliação de sistemas de vigilância em saúde pública somente alcança o seu 

objetivo se, no processo, o sistema se adapta a definições de casos revisadas, novos 

eventos e métodos diagnósticos, alterações dos sistemas informatizados disponíveis, 

confidencialidade de dados e proteção das informações do paciente, segurança do sistema 

e o comportamento da própria doença ou agravo ao longo do tempo (CDC, 1988)  

Logo, compreender o objetivo da avaliação é um processo que leva em conta as 

limitações do processo de trabalho do local. Para ser útil um sistema precisa se adequar 

ao proposto, detectar mais casos, informar oportunamente ou identificar somente casos 

confirmados. Além disso, deve evoluir ao longo do tempo com os avanços tanto do evento 

monitorado quanto das condições extrínsecas a ele, como corpo técnico, tecnologia e 

recursos disponíveis, custos da manutenção, ações implementadas e desafios 

identificados (CALBA et al., 2015).  
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 As principais limitações dos sistemas de vigilância são subnotificação, baixas 

representatividade e oportunidade e inconsistências da definição de caso. As ações 

propostas ao final da avaliação devem levar em conta os desafios descritos para aquela 

vigilância específica (WALDMAN, 1998). A adoção sistemática de processos de 

avaliação diferentes deve ser incentivada de forma a descrever as nuances de cada sistema 

vigente. Identificar qual processo se encaixa a realidade descrita e monitorada é 

fundamental, de forma que as avaliações sejam completas, flexíveis e operacionais 

(CALBA et al., 2015). 

A proposição final de ações de melhoria ou de correção do processo de vigilância 

vigente deve ser compatível com a realidade e executável. O acompanhamento e o diálogo 

com os profissionais que realizam as ações evitam o caráter inócuo das recomendações 

propostas. A produção de indicadores palpáveis e mensuráveis também permite o registro 

dessas informações, e a seleção adequada do que será avaliado vai possibilitar a 

reprodução de novas avaliações padronizadas ao longo do tempo. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a qualidade dos dados através da dimensão completude apresentada no sistema 

de informação de notificação da dengue, na Macrorregião Leste de Saúde de Minas 

Gerais, no período de 2014 a 2019. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Avaliar a qualidade dos dados, dimensão completude, quanto à notificação, 

diagnóstico, evolução e encerramento; 

b) Analisar a qualidade dos dados, dimensão completude, de notificação nos anos 

epidêmicos e não epidêmicos; 

c) Identificar fragilidades no processo de notificação na vigilância epidemiológica da 

dengue; 

d) Propor melhorias para o aperfeiçoamento das fragilidades identificadas. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo, com dados secundários das 

notificações de dengue disponíveis no sítio eletrônico do Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS). A avaliação da qualidade dos dados notificados de dengue na 

Macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais compreendeu as notificações realizadas no 

SINAN Online, segundo município de notificação, no período de 2014 a 2019.  

 

5.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

A Macrorregião Leste abrange 51 municípios pertencentes à unidade regional de 

saúde de Governador Valadares, município polo. A referida Macrorregião é subdivida em 

cinco microrregiões de saúde: 1) Santa Maria do Suaçuí, 2) Resplendor; 3) Mantena; 4) 

Governador Valadares; 5) Microrregião com dois polos – Peçanha e São João 

Evangelista. A população da Macrorregião projetada pelo Tribunal de Contas da União 

para o ano de 2020 é de 703.132 habitantes (Figura 1). 

  

Figura 1 - Distribuição geográfica das Macro e Microrregiões de Saúde de Minas Gerais, 

2019. 

 

Fonte: Plano Diretor de Regionalização, Diretoria de Regionalização e Estudos 

Assistenciais Subsecretaria de Gestão Regional, Minas Gerais, 2020. 
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Na Tabela 1, verificam-se informações geográficas referentes à Macrorregião 

Leste e suas microrregiões. 

 

Tabela 1 - Número de municípios, extensão territorial e população das Microrregiões de 

saúde do Leste de Minas Gerais. Plano Diretor de Regionalização, 2019. 

Microrregião 

Número de 

municípios 

Extensão territorial 

(km2) 
População 

Governador Valadares 24 9.451,3 430.602 

Mantena 8 2.194,5 70.031 

Resplendor 8 5.477,4 89.267 

Peçanha/São João 

Evangelista 
7 2.659,9 57.847 

Santa Maria do Suaçuí 4 2.642,2 43.389 

Fonte: Plano Diretor de Regionalização, Diretoria de Regionalização e Estudos 

Assistenciais Subsecretaria de Gestão Regional, Minas Gerais, 2019. 

 

5.2 COLETA DE DADOS 
 

A notificação dos casos de dengue é realizada na ficha de investigação e 

notificação própria para a doença e para a chikungunya (ANEXO A). A ficha foi 

atualizada em 2016 e possui 71 campos de preenchimento. Os campos são divididos em 

blocos denominados dados gerais (sete campos), notificação individual (nove campos), 

dados de residência (catorze campos), investigação (dois campos), dados clínicos (dois 

campos), dados laboratoriais (quinze campos), hospitalização (seis campos), conclusão 

(doze campos), dados clínicos para dengue grave ou dengue com sinais de alarme (quatro 

campos), além de um campo por extenso para observações adicionais e informações do 

investigador. 

Foram identificados 24 campos primariamente obrigatórios na ficha, além de 34 

campos considerados essenciais para o preenchimento. A continuidade da digitação 

somente ocorre mediante preenchimento dos campos obrigatórios. A Tabela 2 traz a 

classificação dos campos em essenciais ou obrigatórios. Três campos localizados nos 

Dados Gerais são considerados Chave: Agravo/doença, data de notificação e município 

de notificação.  Há ainda campos sem definição apresentados no dicionário de dados: 

Número do cartão do SUS (notificação individual), Geo Campos 1 e 2 (dados de 

residência), ocupação (investigação), ocorreu hospitalização, data da internação, UF de 

hospitalização, município do hospital, nome do hospital, (DDD) telefone 

(hospitalização).  
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Tabela 2 - Classificação em campos essenciais ou obrigatórios das fichas de notificação 

de dengue/chikungunya, 2016.  

 

Nome do  

bloco 

Campo  

Essencial 

Campo  

Obrigatório 

Dados Gerais 

 Tipo de notificação 

UF de notificação 

Unidade de notificação 

Data dos primeiros sintomas 

Notificação 

individual 

Raça/Cor 

Escolaridade 

Nome da mãe 

Nome do paciente 

Data de nascimento 

Idade 

Sexo 

Gestante 

Dados de 

residência 

Distrito 

Bairro 

Logradouro 

Número 

Complemento 

Ponto de referência 

CEP 

Telefone 

Zona 

UF 

Município de residência 

País 

Investigação  Data da investigação 

Dados 

clínicos 

 Sinais clínicos 

Doenças pré-existentes 

Dados 

laboratoriais 

Exame sorológico (IgM) 

chikungunya (Soro 1) data da coleta 

Exame sorológico (IgM) 

chikungunya (Soro 2) data da coleta 

Exame PRNT data da coleta 

Resultado exame sorológico (IgM) 

chikungunya 

Exame sorológico (IgM) dengue data 

da coleta 

Exame sorológico (IgM) dengue 

resultado 

Exame NS1 data da coleta 

Exame NS1 resultado 

Isolamento Viral data da coleta 

Isolamento Viral resultado 

RT-PCR data da coleta 

RT-PCR resultado 

Sorotipo 

Histopatologia resultado 

Imunohistoquímica resultado 
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Conclusão 

O caso é Autóctone de residência? 

UF (provável da fonte de infecção) 

País (provável da fonte de infecção) 

Município (provável da fonte de 

infecção) 

Distrito (provável de infecção) 

Bairro (provável de infecção) 

Evolução do caso 

Classificação 

Critério de 

confirmação/descarte 

Apresentação clínica 

(chikungunya) 

Data do óbito 

Data do encerramento 

Dados 

clínicos para 

dengue grave 

ou com sinais 

de alarme 

 Dengue com sinais de alarme 

Data de início dos sinais de 

alarme 

Dengue grave 

Data do início dos sinais de 

gravidade 

Fonte: Dicionário de dados da ficha de dengue /chikungunya e notificação/conclusão. 

 

Os dados podem ser exportados do sítio eletrônico utilizado para notificação 

Online da doença. Entretanto, para esse trabalho, foram utilizados dados de acesso aberto 

disponíveis no TABNET/DATASUS, obtidos no dia 22 de março de 2021. O início do 

período de estudo coincide com o ano de implantação da operacionalização online do 

sistema de notificação da dengue.  

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Realizou-se análise da qualidade dos dados de casos notificados de dengue em 

relação à dimensão completude. Cabe ressaltar que neste estudo a dimensão oportunidade 

não foi analisada. Por se tratar de uma avaliação do sistema de vigilância, as notificações 

foram avaliadas de acordo com a qualidade dos dados em sua totalidade, ou seja, casos 

confirmados, prováveis e descartados. Os dados foram categorizados por microrregião de 

saúde de notificação, e não de residência, com intuito de avaliar o processo de notificação 

em si.  

Para a análise da qualidade dos dados foram selecionados os seguintes campos 

essenciais da ficha: Resultado do exame sorológico de dengue, resultado do isolamento 

viral e PCR, se o caso é autóctone do município, se ocorreu hospitalização e a evolução 

do caso. Além disso, foram selecionados dois campos obrigatórios: classificação final e 

critério de classificação. Para avaliação do campos obrigatório classificação final foram 

somadas as notificações ainda com preenchimento ignorado ou em branco, com os casos 

inconclusivos, uma vez que se o caso não é encerrado manualmente o sistema acaba 

encerrando com esse critério. Para o campo critério de classificação, os casos em 
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investigação também foram somados, uma vez que o período de realização do estudo 

ultrapassou o prazo para encerramento oportuno da investigação. 

Os referidos campos foram selecionados tendo em vista que os registros referentes 

à realização de exames laboratoriais confirmatórios são fundamentais para a 

comprovação do critério de confirmação e descarte. Os registros de autoctonia são parte 

da investigação epidemiológica da circulação viral entre os municípios das microrregiões, 

que muitas vezes compartilham epidemias. A hospitalização e evolução são ilustrativas 

do desfecho do caso de dengue e, quando não registradas, prejudicam a avaliação da 

morbimortalidade no território. Os campos classificação final e critério de confirmação 

ou descarte são essenciais para ratificar o processo de investigação epidemiológica que 

culmina no encerramento da ficha de notificação individual e desfecho do caso. 

A qualidade dos dados foi determinada de acordo com a incompletude dos campos 

por ano avaliado, calculando-se o percentual dos que foram preenchidos como ignorados 

e os que ficaram em branco. Utilizou-se a categorização proposta por Romero e Cunha 

(2006), com os seguintes graus: excelente (igual ou menos de 5% de ausência de 

preenchimento); bom (5 a 10% dos registros não preenchidos); regular (10 a 20% dos 

registros não preenchidos); ruim (20 a 50% dos registros não preenchidos); e muito ruim 

acima de 50% de não preenchimento.  

Analisou-se, também, as taxas de incidência por 100.000 habitantes dos casos 

prováveis de dengue por microrregião de saúde por ano de primeiros sintomas para 

identificação das microrregiões e períodos de maior ocorrência da doença. Utilizou-se a 

população disponível no DATASUS pela projeção do Tribunal de Contas da União 

(TCU) para 2019. 

    

5.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Este estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa por fazer uso de 

dados de acesso público. 
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6 RESULTADOS 

 

A análise da taxa de incidência de casos prováveis de dengue no período analisado 

mostra a ocorrência de duas epidemias na Macrorregião nos anos de 2016 e 2019. 

Entretanto,  na microrregião de Governador Valadares, observa-se uma taxa de incidência 

de dengue em 2017 maior do que a registrada nos anos epidêmicos. Além disso, a 

microrregião de Resplendor teve uma epidemia em 2015, com uma taxa de incidência de 

577,85 casos por 100.000 habitantes (n=525). Reitera-se que a incidência depende não só 

do número absoluto de casos notificados, mas também da população susceptível presente 

na microrregião (Figura 2). 

 

Figura 2 - Taxa de incidência  (por 100.000 habitantes) de casos notificados de dengue, 

segundo ano de notificação e microrregião, 2014 a 2019. 

 

Fonte: Sinan Online. 

 

Em 2018 a microrregião de Peçanha/São João Evangelista não notificou casos de 

dengue. Comparando-se os anos epidêmicos e não epidêmicos, observa-se oscilação 

acentuada da taxa de incidência de dengue, principalmente nas microrregiões 

Peçanha/São João Evangelista e Santa Maria do Suaçuí, bem como persistência de 

notificações na maior microrregião e em Resplendor, o que sugere caráter endêmico da 

dengue (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Taxa de incidência de dengue por 100.000 habitantes segundo microrregião de 

saúde por ano de notificação, 2014 a 2019. 

Microrregião de Saúde 
Ano 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Governador Valadares 184,20 216,22 397,03 642,77 48,46 271,48 

Mantena 29,72 180,79 892,29 202,61 97,19 741,10 

Resplendor 37,46 577,85 955,64 282,40 142,21 848,02 

Peçanha/ São João Evangelista 118,55 44,48 1145,81 3,06 0,00 497,87 

Santa Maria do Suaçuí 201,66 269,19 876,92 13,43 11,55 530,09 

Fonte: SINAN Online. 

 

A microrregião de Governador Valadares apresentou um número de notificações 

absoluto muito superior ao das outras microrregiões. As microrregiões menos populosas 

tiveram períodos (2017 e 2018) com menos de 10 notificações registradas (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Número total de notificações de dengue segundo ano e microrregião de saúde, 

2014 a 2019. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 1.260 36 107 73 103 

2015 1.709 185 749 174 26 

2016 3.706 795 1.889 748 441 

2017 3.834 244 748 4 2 

2018 362 73 216 0 6 

2019 1.634 577 1.473 351 226 

Fonte: SINAN Online. 

 

6.1 INCOMPLETUDE DOS CAMPOS RELATIVOS AO DIAGNÓSTICO 

 

 Na Tabela 5 verifica-se a incompletude referente ao campo referente à realização 

de exame sorológico de IgM.  As menores incompletudes foram registradas em 

Resplendor, com excelente grau de qualidade de dados nos anos de 2014 (4,67%), 2015 

(1,47%) e 2016 (1,69%); e boa em 2017 (7,22%). Nos anos de  2018 (20,37%) e 2019 

(20,98%) a qualidade foi ruim. Na microrregião de Mantena a qualidade foi muito ruim 

em 2018 (71,23%) e 2019 (66,72%). 
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Santa Maria do Suaçuí registrou excelente qualidade dos dados em 2014 (4,85%), 

2015 (0,00%) e 2019 (3,98%); e boa em 2016 (5,90%). Ressalta-se a piora na qualidade 

do dados nos anos com menor número de notificações. Peçanha/São João Evangelista 

também teve, em 2017, seu ano com menor número de notificações, o pior resultado 

(75,00%). 

A maior microrregião em termos de município, população e notificação, ou seja, 

Governador Valadares, obteve qualidade muito ruim em todos os anos avaliados. Sua 

melhor incompletude foi em 2016 (52,29%) e a pior em 2014 (87,64%). 

 

Tabela 5 - Percentual de incompletude do campo sorologia (IgM) dengue, segundo ano e 

microrregião de saúde. 

 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 87,46 30,56 4,67 24,66 4,85 

2015 67,00 16,22 1,47 4,02 0,00 

2016 52,29 33,33 1,69 42,11 5,90 

2017 68,10 23,36 7,22 75,00 50,00 

2018 73,48 71,23 20,37 0,00 33,33 

2019 65,36 66,72 20,98 45,30 3,98 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%).  

Fonte: SINAN Online. 

 

A Tabela 6 se refere ao isolamento viral e a Tabela 7 ao exame de Transcrição 

Reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (RT PCR), os quais são métodos de 

detecção viral, cruciais para identificação de qual dos quatro sorotipos de dengue 

existentes está circulando no território. A ausência desses dados impede o registro da 

ocorrência da dengue e dificulta a confirmação e investigação por critério clínico-

epidemiológico nos diferentes municípios.  
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Tabela 6 - Percentual de incompletude do campo isolamento, segundo ano e microrregião 

de saúde. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 96,43 33,33 3,74 43,84 5,83 

2015 80,28 22,16 1,60 11,49 11,54 

2016 61,95 43,14 1,85 85,96 16,33 

2017 71,47 24,59 3,34 0,00 50,00 

2018 77,62 75,34 17,13 0,00 66,67 

2019 79,50 68,98 30,01 87,18 7,96 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%).  

Fonte: SINAN Online. 

 

Os achados se assemelham ao encontrado para o campo sorologia. De igual modo, 

a microrregião de Governador Valadares registrou, no período analisado, qualidade dos 

dados muito ruim. Novamente, em 2014 teve os piores resultados, com 96,43% para o 

campo isolamento e 97,14% para o campo RT PCR. Em 2016, ano epidêmico, observou-

se os maiores percentuais: 61,95% para o isolamento e 62,84% para o RT PCR.  

A microrregião de Resplendor manteve os menores percentuais de incompletude 

com qualidade excelente de 2014 a 2017. Santa Maria do Suaçuí registrou os piores 

resultados em seu ano com menor número de notificação, assim como foi no campo 

sorologia com qualidade muito ruim em 2017 (50,00%) e 2018 (66,67%). Peçanha/São 

João Evangelista, ao contrário, registrou piores resultados em seus anos epidêmicos com 

qualidade muito ruim em 2016 (85,96%) e 2019 (85,96%). 

A microrregião de Mantena também repetiu o comportamento do campo 

sorologia, com piora nos resultados nos dois últimos anos avaliados, com completude 

muito ruim em 2018 (75,34%) e 2019 (68,98%). Há similaridade no grau de qualidade de 

dados desses três campos avaliados, sugerindo que o preenchimento deles é feito, ou 

ausente, na mesma frequência. 
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Tabela 7 - Percentual de incompletude do campo RT PCR, segundo ano e microrregião 

de saúde. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 97,14 36,11 3,74 42,47 4,85 

2015 82,33 30,81 2,54 12,07 19,23 

2016 62,84 55,85 2,17 87,03 16,33 

2017 83,39 29,51 3,48 25,00 50,00 

2018 83,43 75,34 17,13 0,00 50,00 

2019 81,52 69,84 31,91 87,46 8,41 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%).  

Fonte: SINAN Online. 

 

 

6.2 INCOMPLETUDE DOS CAMPOS RELATIVOS A AUTOCTONIA, 

HOSPITALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO 

 
O campo que define se o caso é autóctone do município de residência ou 

proveniente de outro município é, por vezes, negligenciado e dificulta as ações de 

vigilância local para bloqueio de transmissão e busca ativa. A microrregião de 

Governador Valadares apresentou as piores completudes até o ano de 2016, conseguindo 

reduzir nos anos subsequentes, mas atingindo apenas um grau ruim de qualidade dos 

dados nesse campo em 2017 (44,52%) e 2019 (48,71%). Resplendor teve registros ruins 

ou muito ruins em todo o período avaliado, independente do número absoluto de 

notificações.  

A microrregião de Mantena alcançou  melhores resultados em 2018 (16,44%) e 

2019 (19,24%), mostrando melhoria ao invés de piora como havia ocorrido com os 

campos relativos a diagnósticos, mas mesmo assim o grau de qualidade foi apenas regular. 

Em apenas dois outros registros encontrados  a qualidade dos dados não foi ruim ou muito 

ruim, e aconteceram em anos epidêmicos, sendo regular em Peçanha/São João 

Evangelista em 2016 (11,34%) e bom em Santa Maria do Suaçuí em 2019 (7,96%) 

conforme tabela 8.  
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Tabela 8 - Percentual de incompletude do campo O caso é autóctone do município de 

residência?, segundo ano e microrregião de saúde. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 97,14 75,00 70,09 20,39 61,64 

2015 92,16 40,00 34,58 65,52 23,08 

2016 75,96 25,66 57,97 11,34 41,44 

2017 44,52 50,00 70,99 75,00 50,00 

2018 54,70 16,44 62,96 0,00 66,67 

2019 48,71 19,24 68,09 57,83 7,96 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%). Fonte: SINAN Online. 

 

O preenchimento do campo referente à hospitalização do paciente (tabela 9) 

apresentou registros melhores em comparação com os demais avaliados. Períodos com 

poucas notificações, como os anos de 2017 e 2018, contribuiram para isso e não houve 

grandes incompletudes nas duas epidemias, exceto em Peçanha/São João Evangelista, nos 

anos de 2016 (81,55%) e 2019 (51,85%), Santa Maria do Suaçuí em 2016 (55,56%) e 

Resplendor em 2019 (39,92%). Entretanto, a maioria dos percentuais de incompletude 

(25 dos 30 percentuais) se mantiveram entre regular e ruim. Somente houve qualidade 

boa ou excelente nos dados referentes a hospitalização em Governador Valadares em 

2014 (6,35%) Mantena em 2018 (2,74%) e 2019 (7,11%), continuando a melhoria 

descrita para essa microrregião, Resplendor em 2017 (2,81%) e 2018 (9,72%) e Santa 

Maria do Suaçuí em 2017 (0,00%) e 2019 (8,85%). 

Tabela 9 - Percentual de incompletude do campo Ocorreu hospitalização?, segundo ano 

e microrregião de saúde. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 6,35 52,78 22,43 45,63 76,71 

2015 34,00 34,59 25,23 50,57 30,77 

2016 32,08 29,81 17,10 81,55 55,56 

2017 37,43 16,39 2,81 25,00 0,00 

2018 11,60 2,74 9,72 0,00 33,33 

2019 12,30 7,11 39,92 51,85 8,85 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%). Fonte: SINAN Online. 
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A qualidade dos dados preenchidos para o campo Evolução (tabela 10) também 

obteve percentuais menores de incompletude. Concluir qual a evolução o paciente 

notificado para a dengue é fundamental para o correto encerramento do caso. A 

microrregião de Governador Valadares registrou qualidade boa ou regular até 2018, ano 

com poucas notificações, mas com qualidade ruim (41,71%). Resplendor também teve 

em 2018 sua pior completude (16,20%), mas os registros sempre variaram de bom a 

excelente nos outros anos avaliados, mostrando valorização do campo pelos profissionais 

da vigilância. 

O comportamento da completude de Mantena chama a atenção, pois ao contrário 

da melhora nos anos de 2018 e 2019, houve piora, sendo os dois únicos anos com registros 

muito ruins (73,97% e 74,87% respectivamente). A microrregião conseguiu apenas 

registros ruins e alcançou em 2015 (20,54%) sua menor incompletitude, valor superior ao 

pior registro de Resplendor, sua micro vizinha.  

Peçanha/São João Evangelista também teve qualidade ruim ou muito ruim em 

todos os anos avaliados, sendo 2017, ano com apenas 4 notificações, seu melhor registro 

(25,00%) de completude. Em contrapartida, Santa Maria do Suaçuí conseguiu boa 

qualidade no ano epidêmico de 2016 (6,35%) e melhorou a qualidade em 2019 (13,27%), 

após dois anos de incompletude muito ruins, em 2017 (50,00%) e 2018 (66,67%) também 

evidenciando comportamento destoante entre essas duas micro vizinhas. 

 

 

Tabela 10 - Percentual de incompletude do campo Evolução do caso, segundo ano e 

microrregião de saúde. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 10,00 44,44 8,41 61,64 13,59 

2015 9,36 20,54 2,94 74,71 23,08 

2016 7,96 33,71 3,02 37,70 6,35 

2017 12,36 24,59 5,21 25,00 50,00 

2018 41,71 73,97 16,20 0,00 66,67 

2019 31,09 74,87 6,79 47,86 13,27 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%).  

Fonte: SINAN Online. 
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6.3 INCOMPLETUDE DOS CAMPOS CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação final e o critério de classificação foram os dois campos 

obrigatórios avaliados e a maioria de seus registros de incompletude vem de dados de 

fichas encerradas como inconclusivas ou em investigação, e não de campos deixados em 

branco ou preenchido como ignorado. 

 

Figura 3 - Comparação entre o percentual de incompletude dos campos Classificação e 

Critério de confirmação/descarte e a taxa de incidência por 100.000 habitantes, segundo 

ano. Microrregião de Saúde de Governador Valadares. 

 

Fonte: SINAN Online. 

 

  A Figura 3 ilustra o comportamento dos campos obrigatórios em função da taxa 

de incidência por 100.000 habitantes na microrregião de Governador Valadares. A 

microrregião destaca-se pelo grau excelente de qualidade dos dados referentes à 

classificação final (pior registro em 2019 com 4,16%). Quanto ao critério de confirmação 

e descarte houve um registro considerado excelente em 2017 (3,52%) e nos outros anos a 

qualidade foi boa. Houve ainda melhora da completude nos anos de maior incidência, ou 

seja, 2016 e 2017, principalmente no campo critério de confirmação ou descarte. 

 

 

 



38 
 

Tabela 11 -  Percentual de incompletude do campo Classificação, segundo ano e 

microrregião de saúde. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 1,51 19,44 7,48 15,07 5,83 

2015 0,18 4,32 0,53 0,00 0,00 

2016 1,03 23,65 0,11 30,48 0,45 

2017 1,49 20,49 3,07 0,00 50,00 

2018 2,76 73,97 12,50 0,00 33,33 

2019 4,16 66,20 2,78 40,46 6,19 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%).  

Fonte: SINAN Online. 

 

Os dados referentes aos campos obrigatórios estão apresentados na tabela 11 e 12. 

O ano de 2018, mesmo com um baixo número de notificações, impediu Resplendor de 

alcançar a mesma qualidade de Governador Valadares, registrando qualidade regular em 

classificação (12,50%) e em critério (12,96%). 

A microrregião de Mantena conseguiu excelente grau de qualidade em 2015 

(4,32%), mas novamente registrou piora e qualidade muito ruim nos anos de 2018 

(73,97% em ambos os campos) e 2019 (66,20% e 74,18%), colocando-a como a micro 

com pior qualidade para os campos obrigatórios. Santa Maria do Suaçuí registrou em seus 

anos de poucas notificações, qualidade ruim, 50,00% em 2017 para os dois campos e 

50,00% em 2018 para critério e 33,33% para qualidade. As duas menores microrregiões 

também partilharam de um mesmo comportamento, a qualidade de dados encontrada na 

classificação final não foi similar a registrada no critério, algo que não ocorreu nas outras 

três micros de forma notável.  

 A microrregião com dois polos conseguiu 0,00% de incompletude em 2015 na 

classificação final, porém no critério obteve qualidade muito ruim. Algo semelhante 

ocorreu em Santa Maria do Suaçuí que teve igualmente 0,00% de incompletude em 2015 

na classificação final, e qualidade ruim no critério de classificação. Tal fato é revelador 

de que o caso era classificado em tempo oportuno, mas o critério não foi lançado 

concomitante ao encerramento. 
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Tabela 12 - Percentual de incompletude do campo Critério de confirmação/descarte, 

segundo microrregião de saúde por ano de notificação. 

ANO 

Microrregião de saúde 

Governador 

Valadares 
Mantena Resplendor 

Peçanha/São 

João 

Evangelista 

Santa Maria 

Suaçuí 

2014 9,44 41,67 7,48 36,99 6,80 

2015 8,37 15,14 1,07 72,99 23,08 

2016 5,23 37,61 0,64 33,29 12,47 

2017 3,52 21,31 3,48 25,00 50,00 

2018 7,18 73,97 12,96 0,00 50,00 

2019 9,73 74,18 3,19 47,58 7,52 

Excelente (<5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 a 50%); muito ruim 

(>50%).  

Fonte: SINAN Online. 
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7 DISCUSSÃO  

 
Os dados de incompletude avaliados para cada campo mostram a qualidade dos 

dados presentes na ficha de notificação. Campos marcados como ignorado ou deixados 

em branco no momento do preenchimento ou digitação prejudicam a análise a qual se 

propõe um sistema de vigilância. A avaliação do sistema de vigilância da dengue quanto 

a completude dos campos aqui estudados mostra uma realidade frágil, volátil quanto ao 

número de casos notificados no período e que dificulta a obtenção de dados 

epidemiológicos e a caracterização de epidemias. A grande heterogeneidade de valores 

absolutos de notificação se apresenta como uma limitação do trabalho de avaliação 

percentual da completude.  

Feliciano e Cordeiro (2021) registram que a dificuldade relativa à qualidade dos 

dados deve ser sempre monitorada e que ações próprias de melhoria dos indicadores 

perpassam por dados e informações coletadas de forma fidedigna pelos profissionais 

notificadores. Em seu artigo foram encontrados apenas 0,8% das fichas preenchidas de 

modo completamente correto em um município da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, notificados em 2019. Além disso, das 71 variáveis estudadas, 29 apresentaram 

falhas de registro, achados semelhantes ao deste estudo. 

 O fato do grande número de notificações, distribuídas no período sazonal da 

dengue concentrar-se nos meses de janeiro a maio acaba sobrecarregando não só o sistema 

de saúde local, mas a vigilância da doença e o preenchimento de campos que vão gerar 

esses dados e informações.  

A falta de informações acerca da vigilância laboratorial é um exemplo. Os exames, 

muitas vezes realizados, não são lançados na ficha de notificação, o que inviabiliza 

qualquer análise de circulação viral predominante e positividade registrada no período, 

dois indicadores que devem ser utilizados na caracterização epidemiológica de uma 

epidemia. Em decorrência disso, uma análise cruzada com sistemas próprios de vigilância 

laboratorial, como o Gerenciador de Amostras Laboratoriais, da Fundação Ezequiel Dias 

(GAL FUNED) deve ser implementada em estudos futuros.  

Ainda sobre campos relacionados a testagem os comportamentos distintos de 

territórios próximos e com características sociodemográficas semelhantes como Peçanha, 

São João Evangelista e Santa Maria do Suaçuí chamam a atenção. Enquanto o primeiro 

viu piorar a qualidade de dados em anos com mais notificações, a segunda microrregião 

foi negligente quando teve menos casos para notificar e conseguiu resultados de 
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incompletude melhores quando notificou mais.  

Os registros de testagem melhores de Resplendor, principalmente, podem indicar 

um sistema de vigilância atento ao repasse de informações advindas do diagnóstico e 

posterior inclusão das mesmas no sistema. Uma boa logística e um bom fluxograma entre 

fonte notificadora, laboratório de referência e digitador do sistema é fundamental para 

bons resultados de completude.  A capilaridade da realização de exames e a adesão ao 

envio de amostras ao laboratório central do estado (FUNED), demonstrado no caso de 

Resplendor com a presença de um botijão de nitrogênio para armazenamento e transporte 

de amostras dos municípios da microrregião para biologia molecular, e a constância de 

envio de amostras para sorologia no mesmo laboratório, reforçam o compromisso com o 

diagnóstico confirmatório dos casos.  

Por fim, o grande número de notificações de Governador Valadares foi 

acompanhado de qualidade muito ruim desses dados, dificultando o entendimento de qual 

é, de fato, a capacidade de testagem do município polo, que atende vários outros 

municípios menores que dependem de seu sistema robusto de saúde. A logística de envio 

da maior microrregião mantêm o descrito para Resplendor, entretanto as informações não 

foram repassadas ao digitador para inclusão no sistema oficial de informação de forma 

tão consistente. 

Campos obrigatórios de preenchimento são assim definidos por sua importância 

para o correto processo de investigação/notificação. Dessa forma, espera-se uma 

incompletude menor desses campos. Contudo, casos encerrados como inconclusivos na 

classificação final ou em investigação no critério de confirmação ou descarte, depois de 

decorrido o prazo de 60 dias para encerramento oportuno, denotam faltam de informação 

na ficha ou digitação do caso. A maior microrregião em termos de notificação, população 

e demanda conseguiu encerrar e classificar a maioria dos seus casos, demonstrado pelos 

graus de incompletude registrados nos campos classificação e critério de confirmação ou 

descarte. Tal realidade, entretanto, não se repetiu em nenhuma outra microrregião.  

O comportamento da incompletude prejudica também a análise de como foi de 

fato a vigilância epidemiológica no início de cada epidemia. A falta de informação sobre 

a autoctonia do caso sugere ausência de uma investigação espacial dos casos notificados, 

numa realidade de fluxo de pacientes em uma Macrorregião com trânsito constante entre 

cidades polo e cidades que, em sua maioria, possuem menos de 10.000 habitantes e são 

dependentes sócio-economicamente. A presença de duas rodovias federais de extrema 

relevância como a BR 101 e BR 381 e uma linha férrea que corta duas microrregiões, 
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Governador Valadares e Resplendor, ligando-as ao centro de Minas Gerais e ao estado do 

Espírito Santo favorece o deslocamento de pacientes suspeitos antes mesmo do início de 

sintomas.   

A constante variação de qual microrregião teve maior incidência por 100.000 

habitantes, no ano, demanda ações específicas para cada território de acordo com as 

características socioeconômicas, reservatórios predominantes encontrados, nível de 

mobilização e educação em saúde implantada, além de profissionais e gestores 

sensibilizados.  

Na microrregião de Mantena observa-se piora acentuada da qualidade dos dados 

nos dois últimos anos avaliados em seis dos oito campos avaliados, principalmente nos 

obrigatórios.  Sugere-se que uma possível desmobilização do processo de vigilância nesse 

território possa ter ocorrido, com dificuldade de recursos humanos, tecnologia ou 

capacitação dos profissionais dos municípios. Goto et al. (2016) salientam fatores que 

podem interferir com a qualidade dos dados, como indisponibilidade de máquinas e 

computadores adequados, preenchimento inadequado da ficha de notificação pelo 

profissional da ponta, excesso de demanda e quedas de energia e internet. 

Outra questão a ser abordada é se a troca de gestão influencia ou não a qualidade 

dos dados em epidemias ocorridas na transição entre administrações municipais. Muitas 

vezes, com  a entrada de novos gestores, a equipe anterior é desmobilizada e o processo 

de treinamento e capacitação fica prejudicado. O processo eleitoral ocorrido entre 2016 e 

2017, entretanto, não foi sucedido por uma epidemia, com excessão da microrregião de 

Governador Valadares. O próprio aumento do número de casos pode ter ocorrido devido 

a desmobilização das equipes de endemias. 

Os excelentes registros dos campos obrigatórios na Microrregião de Governador 

Valadares nos de 2016 e 2017, entretanto, mostram que o apoio da gestão, principalmente 

na mobilização de servidores e suporte dos níveis estaduais e federais em epidemias em 

grandes centros são capazes de produzir resultados satisfatórios. Resultados positivos 

relatados neste trabalho devem ser esmiuçados e levados como experiências exitosas para 

as outras regiões que enfrentam primeiras epidemias. 

Organizar o sistema de vigilância laboratorial e incentivar o retorno das 

informações para a vigilância epidemiológica municipal é viável para estimular a inclusão 

de variáveis de diagnóstico, mas não só, o mesmo se vale para a informações de 

internação. O cruzamento dessas informações que, por vezes, já estão em outros sistemas, 

devem ser informados via boletim à nível macrorregional, como ocorre na 
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Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares, que abrange a 

Macrorregião de Saúde Leste. A consolidação desses dados de forma contínua fortalece 

o caratér multifatorial que a vigilância das arboviroses deve ter. 

Para aperfeiçoar o sistema de vigilância epidemiológica é fundamental promover 

uma série de capacitações de forma permanente e contextualizada (Educação 

Permanente), para inserir o profissional notificador, digitador e de atenção a saúde de 

forma a efetivar a visão do que é fazer vigilância (FELICIANO & CORDEIRO, 2021).  

De fato, o que deve ser reforçado, é que o processo não se resume a notificar de 

forma rápida e digitar oportunamente os casos no sistema. As informações devem ser 

completas e acompanhadas de uma investigação espacial, laboratorial, hospitalar e de 

evolução e encerramento adequado do caso. Manter o registro apenas numérico de 

quantos casos uma epidemia registrou não traduz informações suficientes para a 

vigilância epidemiológica atuar de forma completa e ativa.  
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8 CONCLUSÃO 

 

  A variação da incidência por microrregião traz consequências diferentes para a 

incompletude de cada campo avaliado, não sendo possível estabelecer uma relação direta 

de causa e efeito e demandando um conhecimento próximo da realidade de cada território 

para entender suas necessidades. Há insuficiência de preenchimento dos campos relativos 

a exames realizados o que dificulta avaliar o componente laboratorial da vigilância 

epidemiológica. A investigação quanto a autoctonia também não foi satisfatória. Os 

campos relativos a hospitalização e evolução apresentaram resultados melhores que os 

anteriormente citados. Os campos obrigatórios, pelo seu próprio cárater, possuem 

completude melhor, mas ao se avaliar os casos inconclusivos ou em investigaçao, 

observa-se que a vigilância epidemiológica não foi oportuna no território independente 

da incidência registrada. O percentual de dados ignorados ou em brancos é revelador da 

necessidade premente de melhoria do processo de trabalho  de vigilância da dengue na 

Macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais. 
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ANEXO A - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DENGUE E FEBRE DE 

CHIKUNGUNYA 
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