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Cadastro  Único

Indivíduo registrado
no CadastroÚnico?

PBF

Beneficiário do BF?
Benefícios recebidos?

1º ponto: uso / relacionamento entre as bases

Desfechos iniciais?

Correlação determinística

Correlação probabilística

NIS

Quais atributos?

✗ Determinístico X Probabilístico

✗ Como implementar?



  

Ano de cadastro

Volume no final de

Início de 2007
≈ 66 milhões

2º ponto: conceito da coorte (e volume)

✗ Quais outros Vs estão presentes?

✗ Como prover uma platafoma:
✗ Escalável → inclusão de novas bases
✗ Eficiente → desempenho
✗ Eficaz → alta acurácia
✗ Segura → preservação de privacidade



  

Coorte
CadÚnico

2007

2008

2009

2011

2012

≈ 103 milhões de registros

2007       …           2012

PBF

NIS

1998       …           2012

2000       …           2012

2000       …           2012

SIH

SINAN

SIM

Número de comparações: ≈ 103 milhões X 
tamanho da coorte do SIH X 

tamanho da coorte do SINAN X 
tamanho da coorte do SIM x 

tamanho da coorte do SINASC 2000       …           2012

SINASC

3º ponto: qual o esforço computacional?



  

Usuários 
(cientistas, 
governo etc)

Portal Web

Software
as a Service

(SaaS)

Platform
as a Service

(PaaS)

Record linkage pipeline Metadados / Indexação

Infrastructure
as a Service

(IaaS)

Storage
as a Service

(STaaS)

Data sets e
recursos dedicadosDesenvolvedores

(Computação,
Estatística, 

Epidemiologia 
etc)

Data marts

Arquitetura proposta – plataforma 



  

Web portal

Record linkage pipeline Metadata and indexing

Datasets and
dedicated resources

Data marts

Vinculação de
dados via
pipeline

3

4

Atualização
de metadados;

geração de
data marts

1

Requisição de
data mart

2

Acesso aos
metadados

5

Uso e visualização
de data martsFluxo básico de operação



  

Análise da qualidade dos dados

Pré-processamento

Linkage

Análise de acurácia

✗ Arquivos de entrada CSV
✗ Métricas para análise qualitativa
✗ Atributos candidatos (linkage)

✗ Atributos candidatos (linkage)
✗ Rotinas de ETL (limpeza, 

padronização)
✗ Blocagem
✗ Anonimização (filtro de Bloom)
✗ Blocos para comparação

✗ Blocos para comparação
✗ Parâmetros para o linkage
✗ Rotinas determinísticas e 

probabilísticas
✗ Data marts

✗ Data marts
✗ Métricas de acurácia

(sensibilidade, VPP)
✗ Cenários de teste
✗ Resultados da acurácia

Record linkage pipeline



  

Indivíduos
(coorte 

+

outras
bases)

Exposição
(pagamentos BF)

SIH
SINAN

SIM

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

1
.
.
.

103,000,000

103,000,001
…

N

Desfechos SINASC

Metadados e indexação
✗ Modelo lógico de integração



  Data sets
Cadastro Único 2007   2008   2009   2011   2012

Baseline (coorte)

NIS_1 NIS_2 … NIS_n
<outros atributos>

2007   2008   2009   2011   2012

Data sets PBF

IDPessoa

SIM

SINAN

SIH

SINASC

✗ Fluxo básico de operação



  

Desafios
1) Uso / relacionamento entre as bases
=> linkage determinístico X probabilístico
=> materialização da coorte

2) Qualidade dos dados
=> análise de qualidade dos arquivos de entrada
=> rotinas de padronização e limpeza

3) Compatibilidade estrutural e semântica
=> rotinas de padronização e integração

4) Desempenho
=> blocagem + execução distribuída dos métodos de linkage (Spark)
=> possível execução em ambiente paralelo? GPU, Xeon Phi? 

6) Acurácia dos resultados
=> simulações em cenários controlados X não-controlados
=> inexistência de “padrão-ouro” (podemos usar dados do TABNET?)

5) Inclusão de novas bases
=> deduplicação + padronização e limpeza
=> linkage determinístico + probabilístico

6) Segurança de acesso + armazenamento + gestão do volume de dados



  

Obrigado!

http://www.dcc.ufba.br/~marcoseb

marcosb@ufba.br
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