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RESUMO 
 

O estudo teve como objetivo avaliar a representatividade, a completitude dos dados 
sociodemográficos, o valor preditivo positivo (VPP) e a oportunidade do sistema de 
vigilância da Dengue no Brasil entre 2018 e 2020. Como método foi realizada uma 
avalição e estudo descritivo dos atributos selecionados por meio dos dados 
secundários do sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema 
de informações Hospitalares (SIH), tendo como base, o guia de avaliação de sistemas 
de vigilância do Center for Disease Control and Prevention (CDC). Os resultados 
encontrados consistiram na representatividade do sistema avaliada como regular; o 
VPP foi verificado como baixo por não acompanhar a incidência em 2019 e houve uma 
variação significativa no VPP do ano de 2020, podendo ser vinculado a pandemia de 
covid-19; O Sistema foi avaliado como inoportuno para notificação, digitação, 
investigação e encerramento. Conclui-se que existe um desafio de organização do 
sistema de vigilância da dengue, houve aumento de casos nos últimos anos e 
sobrecarga do sistema com a pandemia de covid-19. Se faz necessária a avaliação 
periódica do serviço de vigilância, investimento em capacitações operacionais e 
intervenções intersetoriais com foco em minimizar os determinantes sociais e 
ambientais envolvidos na transmissão da dengue. 
 
Palavras-chave: Dengue; Covid-19; Vigilância Epidemiológica; Sistema de 
informação; Avalição em Saúde 
  



ABSTRACT 
 

The study aimed to evaluate the dengue surveillance representativeness, the data 
quality, the positive predictive value (PPV) and timeliness in Brazil between 2018 and 
2020. This was an evaluation and descriptive study of selected attributes and it was 
carried out through data from the Notifiable Diseases Information System (Sinan) and 
the Hospital Information System (SIH), based on the Center for Disease Control and 
Prevention's (CDC) surveillance systems assessment guide. The evaluation results 
found consisted in the regular representativeness; the PPV was found to be low 
because it did not follow the incidence in 2019 and there was a significant variation in 
the PPV for 2020, which could be linked to the covid-19 pandemic; The System 
timeliness was evaluated as inappropriate for notification, typing, investigation and 
closure. It is concluded that there is a challenge in the dengue surveillance system 
organization, there has been a recent increase in cases in the last years and a system 
overload of covid-19 pandemic. Periodic surveillance service evaluation, operational 
training investment and intersectoral interventions focusing on minimizing the social 
and environmental determinants involved in dengue transmission is necessary. 
 
Keywords: Dengue; covid-19; Epidemiological Surveillance; Information systems; 
Health evaluation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Dengue 

 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus (DENV), 

transmitido principalmente pelo vetor Aedes aegypti, com incidência global crescente 

nas últimas décadas. É uma arboviroses de padrão sazonal, com maior frequência em 

países com clima tropical e subtropical, possui quatro sorotipos circulantes nas 

américas, não existe um medicamento especifico para seu tratamento e as medidas 

de prevenção estão associadas ao controle do vetor e mobilização intersetorial 

envolvendo a comunidade (BHATT et al., 2013).  

Na região das Américas houve um aumento de casos de Dengue na última 

década, com uma estimativa de 16,2 milhões de casos acumulados entre o ano de 

2010 e 2019, sendo que em 2019 foram registrados 3,1 milhões de casos e 1.534 

óbitos por esse agravo. Nos últimos vinte anos no Brasil concomitantemente 

observamos um intenso crescimento na incidência de Dengue, com presença de 

epidemias, aumento na proporção de casos graves e na taxa de mortalidade 

(ARAÚJO et al., 2017; OPAS, 2020). 

A Dengue é um agravo de caráter complexo por estar amplamente associada 

a fatores e determinantes sociais e ambientais, tais como, baixa renda, crescimento 

urbano desorganizado, falta de infraestrutura e saneamento básico, que favorecem 

criadouros do mosquito e dificultam a eliminação do vetor e aumentam as dificuldades 

para conter este agravo (BHATT et al., 2013; DOS SANTOS ALVES; DE ARAÚJO; 

DA SILVA, 2021). Para que exista o controle da Dengue é necessário um trabalho 

conjunto, multiprofissional envolvendo diversas frentes além dos serviços de saúde, 

como medidas educativas, limpeza urbana, saneamento básico, políticas públicas e 

sociais voltadas para populações vulneráveis (BRASIL., 2009). Os esforços 

governamentais para combater o vírus da Dengue devem ser então intersetoriais e 

em conjunto com a sociedade para alcançar seus objetivos (PAIXÃO et al., 2015).  

As ações de prevenção e controle da Dengue, são compostas pela assistência, 

vigilância epidemiológica, controle vetorial, por comunicação e mobilização social. As 

ações instituídas pelo ministério da saúde para a vigilância epidemiológica são realizar 

a notificação, investigação dos casos e monitoramento dos sorotipos virais, de forma 

oportuna (BRASIL., 2009). 
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Apesar de existir um programa nacional de controle da Dengue (“Portaria no 

1.933, de 9 de outubro de 2003”), atualmente estas medidas não tem alcançando seu 

objetivo de prevenção e redução de casos de forma efetiva. Em relação ao sistema 

de vigilância existem relatos de subnotificação, falhas nas estimativas de dengue, 

impedindo conhecimento da situação real no país, tendo 70% dos pacientes que não 

procuram por tratamento e nem chegam a ser contabilizados no valor total de casos 

que ocorrem (BHATT et al., 2013; VALLE; PIMENTA; DA CUNHA, 2015). 

A vigilância em saúde deve ser a continua e sistemática coleta, análise e 

disseminação de dados relativos a um agravo com objetivo de direcionar o 

planejamento e implementação de ações de proteção, prevenção e controle para a 

promoção da saúde (Port. 1.378, 2013).  A política nacional de vigilância em saúde 

instituída em 2018 reforça o entendimento de que para que um sistema de vigilância 

tenha funcionamento efetivo, ele seja periodicamente avaliado para implementação 

de melhorias (BRASIL., 2009; OKUMOTO; BRITO; GARCIA, 2018).  

 O guia de avaliação de sistema de vigilância do Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC, 2001) tem como 

metodologia uma avaliação, utilizando juízo de valor, que avalia atributos qualitativos 

e quantitativos para verificar se o sistema de vigilância tem conseguido monitorar os 

eventos de importância em saúde pública de forma eficiente. O objetivo do estudo foi 

avaliar a representatividade, a completitude dos dados sociodemográficos, o valor 

preditivo positivo e a oportunidade do sistema de vigilância da dengue no Brasil, entre 

2018 e 2020. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os atributos de representatividade, completitude, valor preditivo positivo 

e oportunidade do sistema de vigilância da dengue no Brasil, entre os anos de 2018 e 

2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar a representatividade da dengue no Brasil através do sistema de 

vigilância, organizando os casos por tempo, pessoa e lugar nesse período; 

• Analisar a completitude das varáveis de sexo, idade, faixa etária e raça/cor. 

• Avaliar o valor preditivo positivo (VPP) dos casos notificados ao sistema 

de vigilância da Dengue no Brasil; 

• Analisar a oportunidade do Sistema de Vigilância em relação a data de 

notificação, investigação e encerramento. 
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3 MÉTODO 
 

3.1 Desenho do estudo 

 

Foi realizada uma avaliação do sistema de vigilância da Dengue, utilizando 

como referência o guia de avaliação de sistemas de vigilância do Center for Disease 

Control dos Estados Unidos da América (CDC, 2001). Foram selecionados os 

atributos de representatividade, completitude, valor preditivo positivo (VPP) e 

oportunidade. 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo teve como local o Brasil, maior país da América do Sul, com extensão 

territorial de 8.510.345,538 km2 (IBGE,2020), de clima predominantemente tropical, 

localizado entre as isotermas de janeiro e julho, que caracteriza os limites geográfico 

entre hemisfério sul e norte onde há proliferação do Ae. Aegypti (VALLE; PIMENTA; 

DA CUNHA, 2015). O país é dividido em cinco macrorregiões (Sul, Sudeste, Centro-

Oeste, Norte e Nordeste) e os maiores números de aglomerados urbanos se 

concentram nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste (IBGE, [s.d.]). Foi avaliado 

o Sistema de vigilância da Dengue nas 27 unidades federativas (UFs) do país, no 

período de 2018 a 2020. 

 

3.3 Fonte de dados 

 

Foram utilizados dados secundários do sistema de informação de agravos de 

notificação (SINAN) e do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) retirados do site 

datasus e solicitados via fala.br. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram compilados através do Tabwin, de acordo com as variáveis 

necessárias para cada atributo a ser avaliado. Para a realização das análises foram 

utilizados os softwares Microsoft Excel 2016®, EpiInfo versão 7.24.0 e QGIS versão 

3.18.1. 
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3.5 Representatividade 

 

A avaliação da representatividade tem intuito de verificar se o agravo em 

questão está sendo representado pelo sistema de forma fidedigna com a realidade, 

se esse sistema consegue representar bem a doença por tempo, pessoa e lugar.   

Para a análise da representatividade ao longo do tempo, foram selecionados 

dois sistemas de notificação para realizar uma comparação dos casos notificados em 

ambos, sendo estes, o Sinan Dengue e o SIH. No Sinan Dengue foram selecionadas 

as variáveis de número de casos de Dengue, por mês de início de sintomas, nos anos 

de 2018, 2019 e 2020. No SIH foram selecionadas as variáveis de número de 

hospitalizações por diagnóstico segundo os códigos da décima revisão da 

classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde 

CID-10: A90 (Dengue) e A91 (Febre hemorrágica devido vírus da dengue), por mês, 

durante 2018, 2019 e 2020.  

Em relação a representatividade do perfil sociodemográfico dos casos de 

dengue foram selecionadas as variáveis sexo, idade, escolaridade e raça das fichas 

de notificação do SINAN e do SIH, analisadas e comparadas com as projeções da 

população no Brasil (IBGE), de acordo com a frequência em cada um dos anos. 

A representatividade por lugar foi verificada através do mapeamento dos casos 

de dengue retirados da ficha do SINAN e do SIH, por unidade federativa brasileira, por 

meio do softwer Qgis versão 3.18.1. Foram elaborados seis mapas graduados para 

comparação entre os sistemas de 2018 a 2020 e verificação da representatividade da 

Dengue no espaço geográfico brasileiro. 

 

O sistema será considerado com alta representatividade se as três categorias 

(tempo, pessoa e lugar) forem consideradas satisfatórias, com representatividade 

regular se somente duas delas forem satisfatórias e com baixa representatividade se 

apenas uma for satisfatória. 

As categorias (tempo, pessoa e lugar) serão classificadas com 

representatividade satisfatória ou insatisfatória. A classificação final de 

representatividade do sistema será de acordo com o resultado encontrado nas três 

categorias, conforme quadro 1. 
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Quadro 1 – Classificação final da representatividade do sistema de vigilância da 

dengue conforme tempo, pessoa e lugar. 

Classificação final 
Número de categorias classificadas com 

representatividade satisfatória 

Alta representatividade 3 

Representatividade regular 2 

Baixa representatividade 1 

Fonte: A autora (2021) 

 

 

3.6 Completitude 

 

A completitude é um dos componentes analisados para verificar a qualidade 

dos dados de um determinado sistema. Foram selecionadas variáveis do tipo 

obrigatórias (sexo e faixa etária) e essenciais (escolaridade e raça/cor). Os campos 

de preenchimento essencial são suma importância para as ações de investigação e 

acompanhamento de indicadores epidemiológicos; e as obrigatórias não podem faltar 

no sistema de informação.  Para a avaliação deste componente foi utilizada a 

recomendação do Sinan em relação ao preenchimento de dados, que indica que se o 

preenchimento for inferior a 70% é considerado ruim, de 70 a 89% é regular, e igual 

ou superior a 90% é considerado excelente (BRASIL., 2007). 

 

3.7 Valor preditivo positivo 

 

O atributo VPP nos indica a proporção de casos notificados pelo sistema que 

são casos reais de dengue. Para avaliar o VPP foram selecionadas as variáveis de 

casos notificados, casos confirmados laboratorialmente e a soma de casos 

confirmados laboratorialmente com os casos confirmados por critério clínico 

epidemiológico. Os dados de cada ano foram dispostos em tabela e gráfico para 

análise e foram comparados com a incidência de dengue no mesmo período. 

 

3.8 Oportunidade 

 

A oportunidade diz respeito ao tempo que o sistema leva para passar de uma 
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ação de vigilância a outra, ou seja, a avaliação desse atributo indica se o sistema tem 

realizado suas atividades em velocidade aceitável. Para avaliar a oportunidade foram 

selecionadas as variáveis, data dos primeiros sintomas, data de notificação, data de 

investigação e data de encerramento, então foi verificado o intervalo de tempo entre 

cada uma dessas variáveis (BRASIL, 2007,2009b) seguindo os parâmetros conforme 

o quadro 2. (BRASIL., 2007; GOTO, 2015). Caso o sistema não cumpra os parâmetros 

estabelecidos será considerado inoportuno.  

Quadro 2 – Parâmetros para oportunidade do sistema de vigilância da dengue 

Oportunidade Cálculo Oportuno 

Notificação 
Dt da notificação – Dt primeiros 

sintomas  

≥ 90% das notificações com 

intervalo entre 

0 a 7 dias 

Investigação 
Dt da investigação – Dt da 

notificação 

≥ 90% das notificações com 

intervalo entre 

0 a 7 dias 

Digitação Dt digitação – Dt investigação 

≥ 90% das notificações com 

intervalo entre 

0 a 7 dias 

Encerramento 
Dt encerramento – Dt 

Notificação 

≥ 80% das notificações com 

intervalo entre 

0 a 60 dias 

Fonte: BRASIL.( 2007, 2009) 

 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

Os dados obtidos são secundários, anonimizados e de domínio público, não 

sendo necessário então aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, respeitando a 

resolução do CNS nº 466/2012. 
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4 RESULTADO 
 

4.1 Representatividade 

 

Foi observado no Gráfico 1, que apesar de serem sistemas diferentes e 

independentes, a tendência de casos de dengue que necessitaram de internação 

verificada no SIH acompanhou o padrão geral dos casos de dengue por início de 

sintomas no SINAN, mostrando que ao longo dos três anos houve um padrão 

semelhante entre ambos sistemas. Foi verificado também o acompanhamento da 

variável de casos de dengue por data de notificação por mês (Sinan) ao longo do 

mesmo período, sem haver mudanças significativas no seu padrão em comparação 

com a varável início de sintomas, sugerindo repetição de datas. No quesito de tempo, 

o Sistema de vigilância da Dengue foi considerado com representatividade satisfatória. 

 

Gráfico 1 – casos notificados por início de sintomas e casos hospitalizados de 

dengue por mês e ano no Brasil de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

  



20 

Gráfico 2 – casos de dengue por data de início de sintomas, data de notificação e 

hospitalizações por mês no Brasil de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

 

Em relação ao perfil sociodemográfico dos casos de dengue verificamos que a 

faixa etária (Tabela 1) mais acometida em ambos sistemas foi primeiramente de 20 a 

34 anos, seguido de 35 a 49 anos e depois 50 a 64 anos, maioria da população adulta 

e economicamente ativa. Observamos também que o número de internações por 

dengue nas faixas etárias de 50 anos ou mais aumentaram ao longo dos três anos, 

representando 25,4% em 2018 e 34,9% em 2020. Na representação de cor/raça em 

ambos sistemas, a raça/cor de predominância foi branca e a parda, no SIH a parda 

predominou com 41,7% e no SINAN a branca com 37,94%. A representatividade por 

sexo ficou muito semelhante em ambos sistemas, a maior parte dos casos foram do 

sexo feminino. A Dengue é uma doença que possui maior chance de agravamento em 
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crianças, gestantes e idosos, mas no Brasil, a população adulta compõe a maior 

proporção da população geral. Sabendo que o vetor tem ampla distribuição no país 

(VALLE; PIMENTA; DA CUNHA, 2015), podendo acometer qualquer grupo etário, o 

resultado encontrado para faixa etária e sexo foi comparado com as projeções das 

mesmas variáveis do IBGE para o mesmo periodo, então verificamos semelhanças 

em relação a faixa etária, com maioria de adultos e maioria do sexo feminino, podendo 

representar essa distribuição da dengue na população brasileira de forma geral. 

Pessoas em situação de vulnerabilidade social podem estar mais suscetíveis a 

Dengue (DOS SANTOS ALVES; DE ARAÚJO; DA SILVA, 2021), por isso a 

disponibilidade de dados e descrição desse perfil, principalmente variáveis como 

escolaridade e raça/cor são importantes. Apesar da representatividade encontrada 

com as variáveis faixa etária e sexo, não foi possível detalhar esse perfil através das 

demais variáveis analisadas, portanto no quesito pessoa o sistema foi classificado 

com representatividade insatisfatória. 

 

Tabela 1 – frequência da variável faixa etária por ano no SINAN e SIH. 

Faixa Etária 2018 2019 2020 Total 

Sinan 
n % n % n % n % 

                

<1 Ano 9569 2,1 30705 1,4 21543 1,5 61817 1,5 

1-4 20605 4,4 73860 3,3 44618 3,1 139083 3,3 

5-9 28405 6,1 130590 5,8 66825 4,6 225820 5,4 

10-14 33928 7,3 167428 7,4 87006 6,0 288362 6,9 

15-19 45613 9,8 207150 9,2 114827 7,9 367590 8,8 

20-34 140471 30,2 649561 28,8 431076 29,7 1221108 29,3 

35-49 101649 21,9 521306 23,1 358897 24,7 981852 23,5 

50-64 59401 12,8 327420 14,5 225137 15,5 611958 14,7 

65-79 20820 4,5 121920 5,4 83966 5,8 226706 5,4 

80 + 4006 0,9 24536 1,1 16555 1,1 45097 1,1 

Total 464467 100,0 2254476 100,0 1450450 100,0 4169393 100 

SIH 
                

                

<1 Ano 479 2,7 1127 2,0 699 2,2 2305 2,2 

1-4 1129 6,3 2193 4,0 1210 3,7 4532 4,3 

5-9 1752 9,8 4967 9,0 2236 6,9 8955 8,5 

10-14 1714 9,6 4998 9,0 2490 7,7 9202 8,7 

15-19 1539 8,6 3896 7,0 2095 6,5 7530 7,1 

20-34 3477 19,5 10413 18,8 6140 19,0 20030 19,0 

35-49 3248 18,2 10445 18,9 6149 19,0 19842 18,8 

50-64 2652 14,9 9563 17,3 5872 18,2 18087 17,1 
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65-79 1410 7,9 5880 10,6 4051 12,5 11341 10,7 

80 + 458 2,6 1866 3,4 1355 4,2 3679 3,5 

Total 17858 100 55348 100 32297 100 105503 100,0 

Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

 

Tabela 2 – frequência da variável raça/cor por ano no SINAN e SIH 

Raça 2018 2019 2020 Total 

Sinan 
n % n % n % n % 

                

Branca 134948 29,1 805871 35,7 641242 44,2 1582061 37,9 

Parda 193145 41,6 793912 35,2 504768 34,8 1491825 35,8 

Preta 16649 3,6 90924 4,0 61477 4,2 169050 4,1 

Amarela 4067 0,9 15207 0,7 11534 0,8 30808 0,7 

Indígena 1250 0,3 6007 0,3 3915 0,3 11172 0,3 

Ign/Branco 114452 24,6 543166 24,1 227788 15,7 885406 21,2 

Total 464511 100 2255087 100 1450724 100 4170322 100 

SIH                 

Branca 3334 18,7 16758 30,3 12783 39,6 32875 31,2 

Preta 325 1,8 1230 2,2 773 2,4 2328 2,2 

Parda 8944 50,1 22351 40,4 12706 39,3 44001 41,7 

Amarela 688 3,9 2816 5,1 958 3,0 4462 4,2 

Indígena 32 0,2 188 0,3 108 0,3 328 0,3 

Sem informação 4535 25,4 12005 21,7 4969 15,4 21509 20,4 

Total 17858 100 55348 100 32297 100 105503 100 

Fonte: Sinan (2021) 

 

Tabela 3 – Frequência da variável sexo por ano no SINAN e SIH 

Sexo 2018   2019   2020   Total   

Sinan 
n % n % n % n % 

                

Masculino 216248 46,6 1008388 44,7 652201 45,0 1876837 45,0 

Feminino 247802 53,3 1243966 55,2 797144 54,9 2288912 54,9 

Ignorado 457 0,1 2726 0,1 1374 0,1 4557 0,1 

Em Branco 4 0,0 7 0,0 5 0,0 16 0,0 

Total 464511 100,0 2255087 100,0 1450724 100,0 4170322 100 

SIH                 

Masculino 8736 48,9 26044 47,1 15263 47,3 50043 47,4 

Feminino 9122 51,1 29304 52,9 17034 52,7 55460 52,6 

Ignorado 0   0   0   0 0 

Total 17858 100,0 55348 100,0 32297 100,0 105503 100 

Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 
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Tabela 4 – frequência da variável escolaridade por ano no SINAN.  

Fonte: Sinan (2021). 

 

O sistema de vigilância da dengue é descentralizado e encontrado em todas as 

unidades federativas do território brasileiro, no quesito de representatividade por lugar, 

foi verificado através dos mapas a proporção de casos de dengue no território e de 

forma geral, o padrão da distribuição foi semelhante nos dois sistemas. Em 2018 

(Figura 1) houve destaque para o estado de Goiás, em 2019 (Figura 2) os estados de 

São Paulo e Minas Gerais tiveram a predominância de casos, 2020 (Figura 3) com 

Escolaridade 
2018 2019 2020 Total 

n % n % n % n % 

Analfabeto 
2780 0,6 11271 0,5 9794 0,7 23845 0,6 

1ª a 4ª série 
incompleta 
do EF 

17833 3,8 85210 3,8 59273 4,1 162316 3,9 

4ª série 
completa do 
EF 

10624 2,3 48979 2,2 36260 2,5 95863 2,3 

5ª a 8ª série 
incompleta 
do EF 

30883 6,6 147053 6,5 101116 7,0 279052 6,7 

Ensino 
fundamental 
completo 

18995 4,1 82995 3,7 65224 4,5 167214 4,0 

Ensino 
médio 
incompleto 

28214 6,1 127134 5,6 91988 6,3 247336 5,9 

Ensino 
médio 
completo 

61408 13,2 315837 14 252039 17,4 629284 15,1 

Educação 
superior 
incompleta 

9072 2,0 45897 2,0 31266 2,2 86235 2,1 

Educação 
superior 
completa 

18077 3,9 85045 3,8 70315 4,8 173437 4,2 

Ign/Branco 
219793 47,3 1128730 50,1 629729 43,4 1978252 47,4 

Não se 
aplica 

46832 10,1 176936 7,8 103720 7,1 327488 7,9 

Total 
464511 100 2255087 100 1450724 100 4170322 100 
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destaque para o Paraná e São Paulo novamente. A Dengue é descrita como uma 

arbovirose que sofre influência da urbanização e de grandes concentrações 

populacionais (DIAS; MONTEIRO; DE VASCONCELOS BRITO, 2021).  No Brasil, o 

sudeste e o Nordeste são as regiões que possuem grandes concentrações em maior 

número, seguidas pelo centro-oeste. É possível observar um alto número de casos 

concentrado na região Centro-oeste, Sudeste e Nordeste nos 3 anos, provavelmente 

associado a esses aglomerados urbanos (IBGE, 2016.), representando características 

dessa arbovirose. A representatividade por lugar foi avaliada como satisfatória. 

Portanto a avaliação final de representatividade do sistema, englobando os três 

componentes, foi classificada com representatividade regular. 

 

Figura 1 – casos de dengue registradas no SINAN e SIH no brasil em 2018 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 
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Figura 2 – casos de dengue registradas no SINAN e SIH no Brasil em 2019 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

 

Figura 3 – casos de dengue registradas no SINAN e SIH no Brasil em 2020 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

 

4.2 Completitude 

 

Na representação de cor/raça foi constatado que em média 20% dessas 
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variáveis, no momento de preenchimento da ficha de notificação, foram ignoradas ou 

constam como “sem informação”. Na variável escolaridade essa falha é ainda mais 

evidente, houve uma média de 47,4% de ignorados/brancos. A completitude do 

preenchimento das variáveis sociodemográficas foi classificada como excelente para 

as variáveis faixa etária e sexo, que são variáveis obrigatórias; regular para raça/cor 

e ruim para escolaridade, ambas variáveis essenciais.  

 

Tabela 5 – análise da completitude das variáveis sociodemográficas 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

 

4.3 Valor preditivo positivo 

 

Na avaliação do VPP (Gráfico 3), verificamos que nos anos de 2018 e 2019 

existe um padrão de aumento nos meses de março, abril e parte do mês de maio, 

associado ao período de maior prevalência de Dengue descrito no Brasil, com 

destaque do primeiro semestre, enquanto no ano de 2020 ocorre uma queda brusca 

do VPP no início de abril, que continua diminuindo até dezembro, se diferenciando 

claramente dos últimos dois anos e do padrão geral de Dengue no país. Um dos 

fatores que pode influenciar na mudança do VPP é a incidência do agravo, então é 

possível observar, além do caráter sazonal da dengue (Gráfico 4), que o VPP não 

acompanhou a incidência de dengue no período analisado, verificamos que de 2018 

para 2019 houve um aumento significativo (667,7%) da incidência de dengue no 

Brasil, mas o VPP não acompanhou proporcionalmente esse crescimento. Em 2020 o 

VPP permanece semelhante ao ano anterior apesar da incidência cair em mais de 

50%. Também observamos que o VPP laboratorial de 2020 é maior que 2019, mas 

Preenchimento (%) 2018 2019 2020 Média 

Sinan         

Faixa etária 100,0 100,0 100,0 100,0 

Raça/cor 75,4 75,9 84,3 78,5 

Sexo 99,9 99,9 99,9 99,9 

Escolaridade 52,7 49,9 56,6 53,1 

SIH          

Faixa etária 100,0 100,0 100,0 100,0 

Raça/cor 74,6 78,3 84,6 79,2 

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 
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seu VPP geral continua inferior ao mesmo (Tabela 6). Portanto o Sistema foi 

classificado com baixo VPP.  

 

Gráfico 3 – Valor preditivo positivo dos casos de dengue por mês no Brasil de 2018 a 

2020. 

 
Fonte: Sinan (2021); SIH (2021). 

 

Gráfico 4 – valor preditivo positivo geral, laboratorial e incidência de dengue, por mês 

no Brasil de 2018 a 2020 

 
Fonte: Sinan (2021). 
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Tabela 6 – Casos notificados, casos confirmados e valor preditivo positivo no Brasil, 

de 2018 a 2020. 

Análise/Sistema de informação 2018 2019 2020 

Casos notificados 480365 22265821 1538096 

Casos confirmados (laboratório) 61552 421486 347188 

VPP Laboratorial (%) 12,81 18,6 22,57 

Casos confirmados (geral: Lab + ClinEpi) 193261 1299771 810235 

VPP Geral* (%) 40,23 57,36 52,68 

*Confirmados por critério laboratorial e clínico-epidemiológico 

 
Fonte: Sinan (2021). 

4.4 Oportunidade 

 

A oportunidade (Tabela 7 e 8) de notificação ficou abaixo de 90% em 2018 

(82,30%) e em 2020 (84,90%). Houve um pequeno aumento na proporção de 

investigações realizadas em tempo oportuno entre 2018 e 2020, porém 

permaneceram inferiores a 90%, além de apenas 54,90% das digitações em 2018 

terem sido consideradas oportunas. Em relação aos encerramentos dos casos houve 

um pequeno aumento na proporção da oportunidade entre 2018 (75,60%) e 2020 

(77,60%) mas ambos permanecem inferiores a 80%. Foi verificado também que a 

oportunidade de notificação e investigação foram iguais em ambos anos o que sugere 

repetição de datas. Nenhuma das variáveis avaliadas chegaram ao parâmetro 

aceitável de oportunidade, portando o sistema foi considerado inoportuno para 

notificação, digitação, investigação e encerramento.  

 

Tabela 7 – Avaliação da oportunidade do sistema de vigilância da dengue em 2018 

NOTIFICAÇÃO n % 

Oportuno (0 a 7 dias) 385354 82,3 

Inoportuno (>8 dias) 82900 17,7 

INVESTIGAÇÃO   

Oportuno (0 a 7 dias) 385354 82,3 

Inoportuno (>8 dias) 82900 17,7 

DIGITAÇÃO   

Oportuno (0 a 7 dias) 223951 54,9 

Inoportuno (>8 dias) 183607 45,1 

ENCERRAMENTO   

Oportuno (0 a 60 dias) 336602 75,6 

Inoportuno (>60 dias) 108759 24,4 
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Fonte: Sinan (2021). 

Tabela 8 – avaliação da oportunidade do sistema de vigilância da dengue em 2020 

NOTIFICAÇÃO n % 

Oportuno (0 a 7 dias) 1241995 84,9 

Inoportuno (>8 dias) 221171 15,1 

INVESTIGAÇÃO   

Oportuno (0 a 7 dias) 1241995 84,9 

Inoportuno (>8 dias) 221171 15,1 

ENCERRAMENTO   

Oportuno (0 a 60 dias) 1114971 77,6 

Inoportuno (>60 dias) 321005 22,4 
Fonte: Sinan (2021). 
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5 DISCUSSÃO 
 

A representatividade foi avaliada como regular, foi verificado que a 

representatividade é satisfatória ao acompanhar os sistemas do Sinan e SIH ao longo 

do tempo, mas verificamos falhas na oportunidade das datas encontradas, o que 

prejudica a qualidade dos dados, dificultando a visualização correta do início dos 

sintomas dos casos. Na análise do perfil dos casos, as variáveis escolaridade e a 

raça/cor são importantes para caracterizar a população, entendendo que a dengue é 

uma doença negligenciada que envolve determinantes sociais e ambientais e afeta 

populações em situação de vulnerabilidade social (VALLE; PIMENTA; DA CUNHA, 

2015), no entanto houve um número considerável de variáveis em branco para essas 

características. O VPP apresentou uma variação significativa no ano de 2020, 

podendo estar vinculado ao início da pandemia de covid-19 (OPAS, [s.d.]), além de 

trazer questionamentos sobre a capacidade laboratorial disponível para testagem do 

vírus da dengue (LORENZ; AZEVEDO; CHIARAVALLOTI-NETO, 2020). O sistema foi 

avaliado como inoportuno para notificação, digitação, investigação e encerramento 

trazendo reflexões sobre o quanto é possível representar o comportamento da dengue 

no cenário epidemiológico do país e se o planejamento das ações de resposta tem 

sido eficiente. 

Descrevendo como o evento ocorre na realidade, a variável de início de 

sintomas precede o momento em que o usuário busca o sistema de saúde, assim 

deveria ser uma data anterior a data de notificação, que representa a chegada do 

paciente a rede de saúde. No Gráfico 2 a data de início de sintomas é muito 

semelhante e em alguns momentos igual a data de notificação, o que registra uma 

falha de representação do evento no tempo capitado pelo sistema de vigilância. O 

resultado encontrado na avaliação de representatividade de casos de dengue entre 

2005 e 2009 (BARBOSA et al., 2015) mostra uma representatividade melhor ao longo 

do tempo e o padrão sazonal também é verificado nos resultados do mesmo estudo. 

O VPP é um atributo que pode variar de acordo com a incidência, de forma que 

um aumento no número de casos novos deveria influenciar na elevação deste 

parâmetro. No Gráfico 3 é possível identificar que o VPP laboratorial não acompanha 

proporcionalmente a incidência de casos de dengue nos anos de 2019 e 2020, esse 

resultado traz um questionamento em relação a capacidade que o sistema de 

vigilância possui de testar e detectar os casos novos laboratorialmente, além de haver 
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falha também do diagnóstico clínico epidemiológico em 2019, que não acompanhou o 

pico da incidência. Os valores mais altos de VPP (Gráfico 3) foram verificados no 

primeiro semestre dos três anos, resultados semelhantes aos encontrados na 

avaliação de 2015 (BARBOSA et al., 2015). O ano de 2020 (Gráfico 3) apresentou 

uma curva totalmente diferente do padrão de sazonalidade da dengue, que 

geralmente possui ápice em março e abril (DIAS; MONTEIRO; DE VASCONCELOS 

BRITO, 2021), como verificados nos anos anteriores. A queda do VPP em abril pode 

ser associada a chegada da pandemia de covid-19 no Brasil, impactando e 

sobrecarregando o sistema único de saúde (SUS), uma preocupação levantada 

também no mês de abril de 2020 pela comunidade cientifica (LORENZ; AZEVEDO; 

CHIARAVALLOTI-NETO, 2020). Parte do controle do vírus SARS-Cov-2 envolve 

rastreamento de contatos e testagens, podendo ter afetado a capacidade laboratorial 

do país, que já era um desafio anteriormente (OPAS, [s.d.]), verificado também no ano 

de 2019 (Gráfico 4). Também há a possibilidade de testes falsos positivos para 

Dengue, relatada em Singapura (YAN et al., 2020), o que poderia causar uma 

distorção nos dados de VPP de 2020.  

Foi possível observar (Tabela 7 e 8) que a data de registro de notificação é igual 

a data de investigação, portanto o resultado da oportunidade de notificação e de 

investigação nos dois anos foi identificada com valores iguais, resultado semelhante 

ao encontrado em estudo do Paraná (GOTO, 2015). O sistema foi avaliado como 

inoportuno para as quatro categorias, diferente do resultado encontrados em estudo 

de avaliação do sistema de vigilância no Brasil de 2005 a 2009 e do estudo do Paraná 

(BARBOSA et al., 2015; GOTO, 2015), o que sugere que houve uma piora geral na 

oportunidade do sistema nos três anos estudados. A vigilância da Dengue recebe uma 

grande proporção de recursos federais em comparação a de outros agravos de forma 

que essa piora de oportunidade sugere que há desperdícios dos mesmos (VALLE; 

PIMENTA; DA CUNHA, 2015). 

Os campos de preenchimento da ficha de notificação do Sinan dengue devem 

ser preenchidos corretamente para que o sistema tenha condição de analisar a 

situação de saúde de forma fidedigna. Um Sistema de vigilância eficiente consegue 

detectar rápido mudanças no padrão de agravos no território, deve acompanhar a 

situação de saúde e servir de base para o planejamento de ações de prevenção e 

controle. A avaliação de sistemas de vigilância permite a verificação de erros para que 

haja o aprimoramento do sistema e implementação de melhorias, portanto é 
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recomendado que seja realizada periodicamente. 
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6 LIMITAÇÕES 
 

 Como limitações, pode-se citar a subnotificação e vigilância passiva da dengue 

que afetam as bases de dados secundários utilizadas no estudo. Na 

representatividade por lugar não foram analisados os municípios de forma 

individualizada e alguns componentes do atributo qualidade de dados não foram 

incluídos no estudo. Devido a indisponibilidade de dados relativos à data de 

notificação, data de primeiros sintomas, data de investigação e data de encerramento, 

não foi possível avaliar a oportunidade do ano de 2019, assim como a indisponibilidade 

de dados relativos à data de digitação do ano de 2020. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O Sistema de vigilância da dengue foi avaliado com representatividade regular; 

a completitude de variáveis sociodemográficas variou de excelente para sexo e faixa 

etária, regular para raça/cor e ruim em escolaridade; foi considerado um sistema 

inoportuno e com o VPP baixo. Existe um desafio crescente que envolve a 

organização do sistema de vigilância para prevenção e controle do vírus da dengue, 

principalmente após a vivência da pandemia do covid-19. Se faz necessária a 

avaliação periódica do serviço e implementação das melhorias recomendadas por 

essas. Destaca-se a importância investimentos no sistema operacional, treinamento 

para as equipes que desenvolvem as ações desde a assistência até as análises 

realizadas pela vigilância epidemiológica. O investimento para ampliação da 

capacidade de testagem laboratorial também é pertinente. É importante ressaltar que 

para alcançar o controle da dengue são necessário avanços em pesquisas de 

tecnologias voltadas para o controle do vetor, parcerias com a academia para 

aprimorar e potencializar o serviço, mobilização comunitária, além de intervenções 

intersetoriais envolvendo políticas públicas e sociais com foco em minimizar os 

determinantes sociais e ambientais envolvidos na transmissão da dengue. 
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