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Abstract. Statisticians and epidemiologists need to use data stored in databases
from the National Unified Health System (SUS), “Bolsa Famı́lia”, and Cadastro
Único to perform studies on the effects of social programmes held by the govern-
ment in the incidence of some diseases in poor families. To support such stu-
dies, we designed a methodology and implemented a pipelining for data quality
assessment, data conditioning, probabilistic linkage, and accuracy ascertain-
ment. This paper presents our methodology and discuss some case studies in
controlled and non-controlled scenarios.

Resumo. Dados contidos no Sistema Único de Saúde, no Programa Bolsa
Famı́lia e no Cadastro Único são usados por estatı́sticos e epidemiologistas
em estudos sobre os efeitos de programas sociais na incidência de doenças em
famı́lias pobres. Para suportar tais estudos, nós desenvolvemos uma metodolo-
gia e implementamos um pipelining para a análise da qualidade dos dados, o
pré-processamento, a correlação destas bases e a averiguação da acurácia dos
resultados. Este artigo apresenta esta metodologia e discute estudos de casos
em cenários controlados e não-controlados.

1. Introdução
Na Saúde, um conjunto significativo de aplicações requerem a integração de dados de
sistemas médicos e hospitalares objetivando prover suporte para a análise de polı́ticas
públicas e a incidência de doenças, o monitoramento de intervenções e o acompanha-
mento do tratamento de pacientes. Tais aplicações apresentam um grande volume de
dados a serem integrados e processados para a geração de informações.

Este trabalho conjunto entre a Universidade Federal da Bahia, a FioCruz Bahia, a
Universidade de Brası́lia, a London School of Hygiene and Tropical Medicine e o Farr Ins-
titute objetiva avaliar a efetividade do Programa Bolsa Famı́lia em relação a mortalidade
infantil e a incidência de doenças (tuberculose, hansenı́ase e AIDS). Os dados advêm das
bases do Cadastro Único, dos pagamentos do Bolsa Famı́lia e do Sistema Único de Saúde
(SUS). Tais dados devem ser integrados para a composição de uma “coorte”1 composta
por famı́lias beneficiárias do Bolsa Famı́lia, a qual é comparada por métodos estatı́sticos
às famı́lias não-beneficiárias [Keyes and Galea 2014].

1Conjunto de dados usado em estudos epidemiológicos.
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A construção da coorte demanda o tratamento de questões ligadas à qualidade
dos dados, à segurança de armazenamento, à preservação de privacidade, à padronização
de dados e ao processamento eficiente sem comprometer a acurácia dos resultados. uma
metodologia para tratar tais questões vem sendo desenvolvida desde 2013 e implementada
como um pipelining, o qual emprega o ambiente de execução Spark [Zaharia et al. 2010]
e algumas ferramentas estatı́sticas (SPSS e R).

Este artigo está organizado como segue: a Seção 2 descreve os programas sociais
e os dados governamentais relacionados a este projeto. Na seção 3 é descrita a metodolo-
gia e a implementação realizada. Estudos de casos são discutidos na Seção 4. Alguns
trabalhos relacionados são comentados na Seção 5 e algumas conclusões e atividades em
andamento são apresentadas na Seção 6.

2. Dados governamentais e programas sociais

O governo brasileiro mantém diversos programas sociais, os quais selecionam
seus beneficiários de acordo com dados socioeconômicos armazenados no Cadastro
Único [MDS 2015a]. Ao ingressar no Cadastro Único, cada componente da famı́lia re-
cebe um NIS (Número de Identificação Social), o qual deve ser renovado a cada dois anos
e serve para identificar este indivı́duo no âmbito dos programas sociais.

O Bolsa Famı́lia é um dos maiores programas de transferência condicional de
renda no mundo [MDS 2015b]. Através dele, famı́lias registradas no Cadastro Único
consideradas pobres ou extremamente pobres, de acordo com a renda mensal, recebem
diferentes quantias em dinheiro e, em contrapartida, devem obedecer a um conjunto de
condicionalidades (manter as crianças em escolas, realizar vacinas e exames etc). So-
mente recebem este benefı́cio aqueles indivı́duos que possuem um NIS válido.

Na Saúde Pública, o programa Saúde da Famı́lia (PSF) e o Sistema Único de
Saúde (SUS) são as duas principais estratégias do governo para a oferta gratuita de
serviços de saúde à população. O SUS possui aproximadamente 40 bases de dados2,
as quais englobam desde dados administrativos até dados especı́ficos sobre órgãos, trans-
plantes, internações hospitalares, doenças contagiosas etc. No contexto da epidemiologia,
algumas destas bases são particularmente relevantes, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Bases de dados governamentais fornecidas ao projeto.

Bases de dados Cobertura

SIH (hospitalizações) 1998 a 2011
SINAN (notificações de doenças) 2000 a 2010
SIM (mortalidade) 2000 a 2012
SINASC (nascidos vivos) 2001 a 2012
CadÚnico (dados socioeconômicos) 2007 a 2012 (exceto 2010)
PBF (pagamentos do Bolsa Famı́lia) 2007 a 2013

As dificuldades técnicas no uso destas bases estão relacionadas à heterogeneidade
dos dados, à inexistência de atributos identificadores comuns (chaves) a todas as bases e
à baixa qualidade dos dados. Somam-se a isso os requisitos de segurança e privacidade
associados aos dados de saúde pública. A heterogeneidade aparece em atributos que

2http://www2.datasus.gov.br/
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armazenam a mesma informação, mas são nomeados ou modelados de formas diferentes
em cada base. A baixa qualidade dos dados é reflexo de erros de digitação ou falta de
informações quando do preenchimento de dados nestas bases. Como o SUS provê acesso
gratuito à saúde, diversos registros são parcialmente preenchidos com dados de moradores
de rua ou de crianças com documentação incompleta, por exemplo.

A inexistência de atributos-chave comuns a todas as bases do SUS obriga que os
relacionamentos (correlações) sejam feitos de forma probabilı́stica, com base em atributos
que efetivamente identifiquem as pessoas em cada base. A escolha destes atributos é
relativamente complexa, visto que alguns atributos têm uma qualidade muito baixa ou
podem ser ambı́guos (um atributo NOME com muitos valores parecidos, por exemplo),
o que não contribui significativamente para a correlação. Outras dificuldades técnicas
envolvem a preservação da privacidade e o tratamento de registros duplicados.

A construção da coorte populacional requer a integração das diversas versões da
base do Cadastro Único. A Tabela 2 ilustra o resultado preliminar de uma coorte, con-
siderando as bases do Cadastro Único entre 2007 a 2012 (conforme Tabela 1). O volume
de dados na coorte é de 103 milhões de registros: 66 milhões de pessoas cadastradas
em 2007 acrescidas daquelas que tiveram ao menos um registro nos anos seguintes (até
2012). Se a base de 2010 for inserida na coorte3, a expectativa é que o total de registros
aumente entre 7% e 10%.

Tabela 2. Volume de dados da coorte populacional do CadÚnico.

Ano Quantidade de pessoas (em milhões)

2007 70.359.183
2008 78.769.510
2009 84.850.684
2011 95.359.028
2012 103.003.121

Este volume de dados da coorte deverá então ser relacionado com as bases do
SUS e do Bolsa Famı́lia para os estudos epidemiológicos que se deseja conduzir. Entre o
CadÚnico e o PBF é possı́vel realizar a correlação determinı́stica com base no NIS. En-
tretanto, as bases do SUS requerem o uso de métodos probabilı́sticos, os quais são tarefas
computacionalmente intensivas dado o grande número de comparações entre registros que
precisam executar.

3. A metodologia de correlação probabilı́stica

A metodologia desenvolvida nesta cooperação emprega técnicas para a análise da quali-
dade dos dados, a preparação destes dados, a correlação entre registros e a averiguação
da acurácia dos resultados. Um pipelining foi implementado a partir desta metodologia,
conforme ilustra a Figura 1.

Os arquivos de dados são fornecidos num formato CSV criptografado. Cada ar-
quivo (base) é analisado para a escolha dos atributos para a correlação. Estes atributos
passam por uma etapa de preparação na qual são executadas rotinas de padronização,

3Esta base não foi fornecida pelo MDS pois houve a troca da versão 6 para a 7 do CadÚnico e, com
isso, algumas inconsistências nos dados de 2010.
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79



Figura 1. Pipelining para a correlação probabilı́stica.

limpeza e anonimização de atributos identificadores. Esta etapa gera também os blocos
de registros a serem comparados durante a correlação. Os resultados (data marts) pas-
sam pela avaliação de acurácia. Se aprovados, estão prontos para uso; do contrário, o
pipelining deve ser ajustado e executado novamente.

O Spark permite que as etapas computacionalmente intensivas (preparação dos
dados e correlação de registros) sejam executadas em curto espaço de tempo sobre
um conjunto de recursos computacionais distribuı́dos. Uma descrição detalhada da
implementação deste pipelining no Spark é apresentada em [Pita et al. 2015], com um
estudo de caso da correlação do Cadastro Único com a base de hospitalizações (SIH).

3.1. Análise da qualidade dos dados

Esta etapa permite conhecer os dados e identificar padrões que auxiliem na escolha dos
atributos para a correlação. Os atributos candidatos (chaves, identificadores etc) são ana-
lisados em relação à incidência de valores ausentes (missing) e aqueles com menores
ı́ndices são escolhidos. Esta etapa considera ainda outros dois aspectos: a quantidade de
atributos a serem usados na correlação e as especificidades de cada base de dados.

A quantidade de atributos influencia diretamente o tempo de processamento e a
acurácia dos resultados. Um conjunto maior de atributos podem gerar resultados com
melhor acurácia, embora aumente o tempo gasto em comparações durante a correlação.
Dada a heterogeneidade das bases, pode ser necessário selecionar um conjunto especı́fico
de atributos em cada uma. O desafio passa a ser, portanto, encontrar o conjunto mı́nimo
de atributos comuns entre todas as bases de modo a garantir que os resultados gerados na
correlação sejam confiáveis em termos de acurácia.

A análise descritiva realizada nas bases de dados envolvidas no projeto resultou
na escolha dos atributos NOME, ULTIMO NOME, DT NASC, SEXO e MUNIC RES
para o processo de correlação. Estes atributos apresentam melhor qualidade (pouco ou
nenhum valor ausente) e estão presentes em todas as bases do SUS e no CadÚnico. A
escolha dos atributos também leva em conta as informações que são importantes para os
estudos que se pretende realizar sobre a coorte.
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3.2. Preparação dos dados
Os atributos escolhidos na etapa de análise de qualidade passam por rotinas de preparação
antes do processo de correlação. Uma primeira rotina corresponde à padronização dos
valores destes atributos: substituição dos valores ausentes por valores padronizados,
padronização de datas, remoção de caracteres especiais, conversão para maiúsculas e
remoção de duplo espaçamento. Após isso, são executadas rotinas para a construção
de blocos e para a anonimização de atributos identificadores.

A abordagem padrão para a construção de blocos é agrupar registros que possuam
uma mesma chave identificadora no mesmo bloco. Dessa forma, garante-se que serão
comparados somente aqueles blocos que possuam chaves idênticas nas diversas bases.
Apesar de reduzir a quantidade de comparações, a blocagem pode diminuir a acurácia
dos resultados. Os erros de preenchimento podem fazer com que registros que deveriam
ficar num mesmo bloco sejam colocados em blocos distintos, nunca sendo comparados.

A metodologia desenvolvida usa duas estratégias de blocagem. No método “tradi-
cional”, os atributos NOME e DATA NASC são utilizados para a construção dos blocos.
Para minimizar os efeitos dos erros de preenchimento e tentar garantir que registros seme-
lhantes sejam alocados no mesmo bloco, um método “alternativo” utiliza a blocagem por
predicados [Hernandez and Stolfo 1998], o qual considera uma combinação de atributos
para compor as chaves que irão gerar os blocos. Assim, a inserção de um registro num de-
terminado bloco pode ser garantida pelo valor contido em um dos atributos que compõem
a chave. O predicado usado é (NOME ˆ MUNIC RES) v (SOBRENOME ˆ ANO NASC).
Em ambos os métodos, os atributos NOME e SOBRENOME são codificados fonetica-
mente com o algoritmo Metaphone [Binstock and Rex 1995].

A anonimização de atributos identificadores é feita através de filtro de
Bloom [Bloom 1970], o qual corresponde a um vetor binário de tamanho n inicialmente
zerado. O valor de cada atributo é decomposto em bigramas (pares de caracteres), os
quais passam por um conjunto de funções hash que determinam uma posição especı́fica
no vetor a ser alterada de 0 para 1. Cada bigrama pode alterar k posições, dependendo da
quantidade de funções hash usadas. Este método apresenta altos nı́veis de preservação de
privacidade e de acurácia, pois não permite falsos positivos: dois conjuntos de atributos
exatamente iguais sempre produzirão filtros iguais. O filtro usado na metodologia pos-
sui 110 bits (50 bits para NOME, 40 bits para DATA NASC e 20 para MUNIC RES) e
duas funções hash. Uma descrição detalhada da implementação do filtro de Bloom e a
avaliação de outros tamanhos e composições do filtro são discutidas em [Pita et al. 2015].

3.3. Correlação de registros
O método clássico de correlação foi proposto em [Fellegi and Sunter 1969] e consiste em
usar um conjunto comum de atributos presentes em registros de diferentes bases para de-
terminar se estes registros referem-se a um mesmo objeto. Na metodologia desenvolvida,
a correlação é feita de forma determinı́stica entre as bases CadÚnico e PBF (através do
NIS) e de forma probabilı́stica entre o CadÚnico e as bases do SUS.

Para verificar a semelhança entre dois registros (filtros de Bloom), deve-se con-
siderar a quantidade de bits 1 e a posição em que ocorrem. Neste trabalho, utiliza-se o
Índice de Sorensen (ou Dice), dado por (2*h / a + b), sendo h a quantidade de 1’s em
posições comuns aos dois vetores e a e b a quantidade de 1’s existentes no primeiro e no
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81



segundo vetor, respectivamente. Ao se comparar dois filtros, um valor Dice=1 é gerado
quando os dois vetores forem completamente iguais, decrementando até 0 caso hajam
diferenças. Neste trabalho, os valores gerados foram normalizados entre 0 e 10000.

De forma semelhante à construção de blocos, dois métodos de correlação são
empregados. No método tradicional, os filtros de Bloom de 110 bits cada são compara-
dos em sua totalidade e um único valor de Dice é gerado. No método alternativo são
feitas comparações individuais para cada atributo: SEXO e MUNIC RES de forma de-
terminı́stica e NOME e DATA NASC de forma probabilı́stica. As comparações geram
valores (exatos ou de Dice), os quais são avaliados com base em tabelas de regras para
se decidir sobre o pareamento. Esta estratégia foi adotada no intuito de explorar novas
técnicas e melhorar a acurácia dos resultados apresentados pelo método tradicional.

Pontos de corte devem ser definidos para que se possa decidir sobre o pareamento
de registros. Em geral, as metodologias de correlação consideram que pares de registros
acima de um ponto de corte superior são “verdadeiros positivos”, enquanto que pares de
registros abaixo de um ponto de corte inferior são “verdadeiros negativos”. Todos aqueles
pares de registros com ı́ndice de semelhança entre os dois pontos de corte são “falsos
positivos” ou “falsos negativos”, sendo passı́veis de verificação manual.

Para todos os pares verdadeiros positivos, os registros completos de ambas as
bases de dados são recuperados e agregados num data mart, o qual é submetido à análise
de acurácia, de modo a validar a eficácia da metodologia implementada. Um vez validado,
o data mart está pronto para ser usado.

3.4. Análise da acurácia dos resultados
A ausência de um “padrão-ouro” para a correlação probabilı́stica dificulta a escolha dos
pontos de corte, pois não existem valores considerados “ótimos” ou adequados a todos os
casos. Dois outros fatores tornam esta etapa crı́tica: i) não se pode inferir previamente
o resultado de correlações envolvendo as bases CadÚnico e do SUS para os diferentes
desfechos (doenças) que se deseja estudar e ii) não se pode fazer a verificação manual
devido ao grande volume de dados das bases.

Dado este contexto, a estratégia adotada para averiguar a acurácia é empregar
bases de dados controladas e avaliar diferentes pontos de corte (superior e inferior).
Este processo não gera necessariamente um “padrão-ouro”, mas garante que a rotina
de correlação empregue valores de ponto de corte que gerem os melhores resultados.
Uma vez validada, a correlação é gradativamente empregada em bases não-controladas,
variando-se a quantidade de registros em cada base e avaliando-se os resultados.

Em um trabalho prévio [Pita et al. 2015], o pipelining implementado foi avaliado
em termos de eficiência (tempo de execução) na correlação entre as bases do Cadastro
Único e de hospitalizações (SIH) para o ano de 2011. Neste artigo, o enfoque está na
avaliação da acurácia, considerando métricas tradicionais (sensibilidade, especificidade e
valor preditivo positivo) aplicadas a cenários controlados e não-controlados.

4. Estudos de casos
Dois estudos de casos são discutidos: a correlação de bases de dados de rotavı́rus (cenário
controlado) e a correlação do CadÚnico com as bases de hospitalizações (SIH) e de
notificações de doenças (SINAN), correspondendo ao cenário não-controlado.
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4.1. Bases controladas: rotavı́rus

Bases controladas são aquelas em que os dados são conhecidos e é possı́vel determinar
quantos registros serão combinados na correlação. Os resultados produzidos com bases
controladas servem como referência para a análise dos resultados obtidos em bases não-
controladas (caso do CadÚnico, PBF e do SUS).

Neste trabalho, a base controlada é composta por 486 registros de crianças aten-
didas em unidades hospitalares por diarréia e que apresentaram exames laboratoriais com
resultados positivos para o rotavı́rus, somados a 200 registros de outras crianças retira-
dos aleatoriamente de outra base de dados. A segunda base contém 9.678 registros de
crianças atendidas por diversos problemas de saúde, inclusive diarréia, em dez unidades
hospitalares. O objetivo foi avaliar se a correlação seria capaz de identificar todos os 486
casos conhecidos dentre os 9.678 registros.

Para aproximar do contexto das bases não-controladas, foram simulados qua-
tro cenários com modificações nos atributos NOME e DATA NASC em diferentes
proporções: de 5,15% a 11,3% do total de 486 registros. Foram analisados os dois
métodos (tradicional e alternativo) com e sem o uso de blocagem. A quantidade de pares
verdadeiramente positivos identificados em cada cenário é ilustrada na Tabela 3.

Tabela 3. Acurácia do cenário controlado: no de verdadeiros positivos.

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
(10,3%) (11,3%) (10,3%) (5,15%)

Tradicional (sem blocos) 482 481 479 482
Tradicional (com blocos) 444 332 466 458
Alternativo (sem blocos) 482 482 480 486
Alternativo (com blocos) 482 482 472 486

É possı́vel observar que o uso de blocos diminui a acurácia dos resultados (con-
forme discutido anteriormente), principalmente no método tradicional, para o qual as
diferenças observadas em todos os cenários são significativas. Esta interferência é menor
no método alternativo, devido ao uso da blocagem por predicados. Neste método, os resul-
tados obtidos foram bastante próximos, evidenciando a eficácia da estratégia de blocagem
e da correlação baseada na comparação individual de atributos. É interessante observar
que os resultados obtidos no método tradicional sem o uso de blocos se aproximam dos
resultados obtidos com o método alternativo, o que evidencia que ambos os métodos são
confiáveis e eficazes num contexto de correlação probabilı́stica.

A avaliação da acurácia também objetiva auxiliar na escolha dos pontos de corte
para os métodos de correlação. Para tanto, as medidas de sensibilidade e de valor preditivo
positivo (VPP) foram calculadas para os quatro cenários simulados. A sensibilidade é
definida como a proporção de pares verdadeiros entre os 486 casos conhecidos. O VPP
é calculado como a proporção de pares verdadeiros entre a soma dos pares verdadeiros
e dos pares falsos. Um alto VPP indica alta proporção de pares verdadeiros encontrados
pelo método. Como exemplo, a Tabela 4 ilustra os valores de sensibilidade e VPP para o
método tradicional, com e sem o uso de blocos, no cenário 1.

Com Dice= 8600, foi encontrada sensibilidade de 91.4% na abordagem com
blocagem e 99.0% na abordagem sem blocagem. O valor acima (8800) apresenta sensi-
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83



Tabela 4. Sensibilidade e VPP (método tradicional – cenário 1).

Com blocagem Sem blocagem

Dice Sensibilidade (%) VPP (%) Sensibilidade (%) VPP (%)

10000 69.3 100.0 8.8 100.0
9800 71.2 100.0 12.8 100.0
9600 75.3 100.0 59.5 100.0
9400 79.4 100.0 86.6 100.0
9200 82.3 100.0 95.3 100.0
9000 86.4 100.0 98.1 100.0
8800 91.4 100.0 98.8 100.0
8600 91.4 100.0 99.0 100.0
8400 91.4 100.0 99.2 99.8
8200 91.4 100.0 99.2 99.8
8000 91.4 100.0 99.2 99.8
7000 91.4 100.0 99.2 98.2

bilidade e VPP muito próximos, sugerindo que um ponto de corte entre 8600 e 8800 possa
ser escolhido para ambos os métodos. Os demais cenários foram analisados, de modo a
escolher um ponto de corte que gerasse os melhores resultados em cada um. A partir daı́,
o desafio foi definir pontos de corte que pudessem ser aplicados a todos os cenários e
gerassem resultados com alta acurácia. Com base nos testes realizados, foram adotados
os valores 8700 e 9600 como pontos de corte inferior e superior, respectivamente.

4.2. Bases não-controladas: SIH e SINAN - tuberculose

Neste estudo de caso foram escolhidas as bases de hospitalizações (SIH) e de notificações
de doenças (SINAN) para os casos de tuberculose no ano de 2011. A amostragem foi
feita com dados do estado de Sergipe, o qual tem o menor número de registros nas bases
envolvidas, permitindo que se faça uma verificação manual dos dados e se conheça quan-
tos registros do SIH e do SINAN devem ser encontrados como verdadeiros positivos. O
propósito foi tentar estabelecer um “padrão-ouro” com base em uma amostra pequena dos
dados e usá-lo na avaliação dos resultados obtidos com amostras maiores (outros estados)
e com a totalidade de registros das bases.

Existem 17 casos de internações por tuberculose em Sergipe em 2011. Dessa
forma, espera-se que os métodos de correlação entre as bases SIH e CadÚnico identi-
fiquem corretamente estes pares. A Tabela 5 ilustra os resultados obtidos pelo método
tradicional, enquanto que a Tabela 6 ilustra os resultados para o método alternativo.

Os resultados obtidos para o método tradicional indicam que um valor
Dice≥9.400 é capaz de capturar mais de 80% de pares verdadeiramente positivos em am-
bos os casos (com e sem blocagem). Somente um par não foi corretamente identificado
neste caso. No método alternativo, com um valor Dice≥7.000, todos os pares esperados
são corretamente identificados.

Na base SINAN, existem 227 ocorrências para o estado de Sergipe relativas à
tuberculose em 2011. Dessa forma, espera-se que ambos os métodos de correlação iden-
tifiquem todos estes pares. As Tabelas 7 e 8 ilustram os resultados.

Para o método tradicional, um valor Dice≥8,800 é capaz de identificar todos os
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Tabela 5. SIHxCadÚnico — mét. trad.

Com blocagem Sem blocagem

Dice Pares Verd. pos. Pares Verd. pos.

ligados N % ligados N %

≤10000 1 1 100,0 1 1 100,0
≥9800 12 12 100,0 12 12 100,0
≥9600 15 14 93,3 15 14 93,3
≥9400 18 15 83,3 18 15 83,3
≥9200 22 16 72,7 23 16 69,6
≥9000 24 16 66,7 25 16 64,0
≥8800 32 16 50,0 32 16 50,0

Tabela 6. SIHxCadÚnico — mét. alt.

Com blocagem Sem blocagem

Dice Pares Verd. pos. Pares Verd. pos.

ligados N % ligados N %

≥8900 16 16 100,0 16 16 100,0
≥7000 34 17 50,0 43 17 39,5

Tabela 7. SINANxCadÚnico — mét.
trad.

Com blocagem Sem blocagem

Dice Pares Verd. pos. Pares Verd. pos.

ligados N % ligados N %

≥9800 18 18 100,0 18 18 100,0
≥9600 128 128 100,0 128 128 100,0
≥9400 174 172 98,9 178 173 97,2
≥9200 214 204 95,3 226 206 91,2
≥9000 254 217 85,4 288 220 76,4
≥8800 327 226 69,1 385 227 59,0

Tabela 8. SINANxCadÚnico — mét. alt.

Com blocagem Sem blocagem

Dice Pares Verd. pos. Pares Verd. pos.

ligados N % ligados N %

≥8900 169 169 100,0 172 171 99,4

227 pares quando não se usa a blocagem. Somente um par não é identificado com o uso
de blocagem. No método alternativo, uma média de 25% dos pares esperados não são
identificados em ambos os casos (com e sem blocagem), o que evidencia a necessidade
de se usar valores de ponto de corte mais baixos na expectativa de se identificar uma
quantidade maior de pares verdadeiramente positivos.

Ambos os métodos foram avaliados para as métricas de sensibilidade e VPP para
as duas correlações realizadas (SIH e SINAN). Em ambos os casos, o uso de blocagem
apresentou resultados muito semelhantes às execuções sem blocagem. Novamente, o
objetivo foi auxiliar na escolha de pontos de corte que pudessem ser aplicados em ambos
os métodos na correlação entre quaisquer bases do SUS e a base do Cadastro Único.

A diferença observada nos valores dos pontos de corte para cada método de
correlação evidencia a complexidade de se estabelecer um “padrão-ouro” de comparação
e pontos de corte (inferior e superior) únicos para todos os casos. Com base nos resulta-
dos obtidos no cenário controlado, os mesmos valores (8700 e 9600) vem sendo adotados
no cenário não-controlado para a correlação da totalidade dos registros das bases SIH e
SINAN, bem como de outras bases (SIM e SINASC).

5. Trabalhos relacionados

Na Saúde, diversos trabalhos utilizam a correlação para avaliar o impacto de polı́ticas ou
encontrar padrões nos dados. Em [Teixeira et al. 2006], registros do SIH e do SIM foram
correlacionados de forma probabilı́stica para a identificação de mortes por causas mal
definidas. Foi usada a blocagem por chaves e o RecLink [Camargo Jr. and Coeli 2006]
para a reclassificação de registros dúbios.
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Trabalhos anteriores avaliaram a efetividade dos programas Bolsa Famı́lia e
Saúde da Famı́lia na mortalidade infantil [Rasella et al. 2013] e na ocorrência de
hansenı́ase [Nery et al. 2014]. Porém, tais trabalhos utilizaram estudos “ecológicos” (por
amostragem) em vez de coortes, além de ferramentas tradicionais de estatı́stica (SPSS e
Stata) sobre conjuntos de dados relativamente pequenos.

A paralelização de algoritmos de correlação é discutida em [Santos 2008], demon-
strando bons resultados de escalabilidade. Abordagens baseadas em MapReduce têm
contribuı́do para o suporte de aplicações de correlação, mas ainda em caráter muito ini-
cial ([Huang 2011], [Kolb et al. 2012] e [Merelli et al. 2014]).

Abordagens computacionais para a preparação de dados são ainda pouco discu-
tidas na literatura, embora afetem diretamente a acurácia. Em [Randall et al. 2013], os
autores argumentam que a etapa de limpeza pode representar até 75% do esforço total da
correlação. A preservação da privacidade, com enfoque em filtros de Bloom, é discutida
em [Schnell et al. 2009]. Aspectos de acurácia na correlação de dados anonimizados são
discutidos em [Durham et al. 2012] e [Hagger-Johnson et al. 2014].

Além do RecLink, outras ferramentas de dados podem ser destacadas. O German
RLC4 provê diversas ferramentas para correlação: o Merge Toolbox provê deduplicação
e pareamento probabilı́stico com base na técnica de Distância de Edição para determinar
a similaridade de registros. O SafeLink fornece um protocolo para a geração de filtros de
Bloom a partir de atributos de entrada e o TDGen permite a inclusão de erros nos dados
para a validação de métodos de correlação. Por fim, o CALIBER [Denaxas et al. 2012]
é uma plataforma que implementa a correlação determinı́stica de registros eletrônicos de
bases do governo britânico para suportar estudos baseados em coortes.

Em relação a bases de dados gerenciadas por setores públicos, especificamente no
Brasil, pode-se observar a inexistência de referências de correlação probabilı́stica sobre
grandes volumes de dados as quais se beneficiem de ferramentas para big data, como é o
caso do presente trabalho. Do ponto de vista epidemiológico, a principal contribuição é
o suporte para estudos baseados em coortes populacionais, as quais permitem o acompa-
nhamento de cada indı́viduo da coorte de forma isolada.

6. Conclusões e trabalhos em andamento
A abordagem em pipelining empregada neste trabalho procura abordar as principais
questões relacionadas à integração de dados da área da Saúde para o suporte de estu-
dos epidemiológicos. Entretanto, a concepção desta ferramenta procura ser genérica o
suficiente para permitir a sua adaptação a dados e aplicações de outras áreas.

Os métodos empregados neste trabalho procuram conciliar requisitos de desem-
penho, segurança e acurácia. O desempenho é resultado da quantidade de atributos usa-
dos no filtro de Bloom e da forma como são comparados (em conjunto ou individual-
mente), do emprego ou não de blocagem e da ferramenta usada para a correlação. A
segurança é provida pela anonimização gerada no filtro de Bloom e que se demonstra
bastante confiável se comparada a outras abordagens [Schnell et al. 2009]. A acurácia
depende dos mesmos fatores que influenciam o desempenho, mas tem uma relação di-
reta com os pontos de corte empregados no cálculo de similaridade. A inexistência de

4http://www.record-linkage.de/
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um “padrão-ouro” para a correlação probabilı́stica torna a análise de acurácia uma etapa
fundamental.

Um estudo de caso envolvendo as bases CadÚnico, PBF e SIH foi discutido
em [Pita et al. 2015]. A partir destes resultados, o grupo começou a avaliar a acurácia
e a realizar melhorias na implementação, algumas delas discutidas neste artigo. O uso
de blocagem, apesar de favorecer o tempo ao reduzir a quantidade de comparações,
também pode reduzir os nı́veis de sensibilidade e VPP para alguns casos; o que deve
ser cuidadosamente avaliado. A correlação de grandes volumes de dados sem o emprego
de blocagem demanda grande capacidade computacional (memória e processamento), o
que pode tornar o uso de blocos obrigatório.

A correlação das bases CadÚnico, PBF, SIH, SIM, SINAN e SINASC, para o ano
de 2011, está passando pela análise de acurácia com base nos dois métodos descritos. O
grupo está avaliando o uso de descritores (metadados) para cada base, de modo a permitir
que os métodos de correlação possam inferir os melhores valores de ponto de corte para
cada caso. A modelagem dos dados e a escolha de ferramentas para a implementação da
coorte populacional descrita na Tabela 2 estão sendo desenvolvidas.
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implementa a técnica de associação probabilı́stica de registros (probabilistic record
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