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Como o enfoque é na avaliação da acurácia, utilizou-se as medidas de sensibilidade, 
especificidade, precisão, taxa de acerto, além da técnica de visualização da curva ROC 
para escolha do ponto de corte que melhor represente o  limiar do coeficiente de 
similaridade capaz de discriminar melhor os pares pertencentes ao mesmo indivíduo.

A Tabela 1 apresenta a definição de algumas medidas que servirão de base na avaliação 
da qualidade do procedimento de linkage probabilístico.

Tabela 1. Relação entre status do linkage e discriminação da situação de pareamento pelo procedimento 
probabilístico de ligação dos dados.

A sensibilidade nesse caso é definida como a proporção de todos os registros em um 
arquivo ou base de dados que tenham sido vinculados em outro arquivo corretamente 
verificado como par pertencente ao mesmo indivíduo.

Especificidade = d/(b+d)
Valor Preditivo Positivo = a/(a+b)

O uso da curva ROC neste trabalho é para avaliar o poder de discriminação e sua 
interpretabilidade é realizada através da visualização de quão próxima for a curva do 
ângulo superior esquerdo do gráfico que indicará o limiar com o melhor valor de 
sensibilidade e especificidade. Além disso, para quantificar a exatidão do procedimento 
utiliza-se a área sob a curva ROC, que pode assumir valores entre 0 e 1, onde 1 
representa um teste perfeito.

Procedimentos adotados: 1.Verificação manual de todos os registros
                                            vinculados através do linkage probabilístico.

                                         2.Utilização como padrão ouro do total de registros
                                            vinculados que são de fato pares verdadeiros iden-
                                            tificados pela busca automática em cada base.
                                            

Uma outra ferramenta gráfica utilizada  para avaliar o relacionamento de registros é o 
gráfico precision-recall, onde precision é o valor preditivo positivo e recall é a 
sensibilidade
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  ObjetivoObjetivo

Avaliar a acurácia de um procedimento de linkage probabilístico usando grandes 
bases de dados de sistemas de informação do governo brasileiro. 

        IntroduçãoIntrodução

O relacionamento (record linkage ou data linkage) de bases de dados é uma ferramenta 
utilizada em muitos países do mundo com intuito de unir  informações de dois registros 
que se acredita representarem a mesma entidade, atendendo a diversos objetivos em 
aplicações na pesquisa, vigilância e avaliação em saúde.

Na ausência de um campo identificador entre as bases, o linkage probabilístico é uma 
das alternativas para o relacionamento das mesmas.

O processo de linkage pode erroneamente classificar um registro vinculado (link, em 
inglês) como um par verdadeiro, quando os registros não pertencem de fato ao mesmo 
indivíduo (falso positivo).

Assim, estudos que avaliem a qualidade do processo de linkage são importantes não 
somente para disponibilizar tal informação nos resultados dos estudos publicados na 
literatura como também no auxílio da decisão do método a ser adotado no 
relacionamento de registros. 

No entanto, um dos desafios para a avaliação da qualidade de processos de linkage é a 
indisponibilidade de um padrão ouro.

Considerações FinaisConsiderações Finais

Os métodos empregados neste trabalho procuram conciliar requisitos de 
desempenho, segurança e acurácia. A inexistência de um padrão ouro para o 
método de relacionamento das bases faz com que avaliação da acurácia seja uma 
etapa fundamental. Este tipo de discussão é importante para que a qualidade do 
relacionamento de grandes bases de dados possa ser avaliada de maneira 
cuidadosa e criteriosa, o que traz consequências importantes para as análises 
estatísticas envolvendo Big Data.

ResultadosResultados

No presente trabalho foram escolhidas as bases do Sistema de Hospitalizações 
(SIH) e de notificações de doenças e agravos (SINAN) do Ministério da Saúde para 
os casos de tuberculose em Sergipe, Bahia, Santa Catarina e Rondônia bem como a 
base do Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal do 
ano de 2011, além da base do Sistema de Mortalidade (SIM) apenas para o estado 
de Rondônia.

Nesse trabalho, a curva ROC foi construída para escolha do ponto de corte do dice 
(índice de similaridade) que separa os pares em true matches e non-matches. As 
figuras 1.a e 1.b mostram resultados para as bases obtidas pela vinculação do SIH-
CadÚnico(SC) e SINAN-CadÚnico(SC), respectivamente. A área sob a curva foi 
0,993 [IC(95%):0,986 - 0,999], sendo que, o ponto de corte que forneceu melhores 
valores de sensibilidade (99,0%) e especificidade (92,0%) foi o 9100 (Figura 1.a). 

Figura 1: Curva ROC para escolha do ponto de corte (a: SIH CadÚnico – SC; b: SINANxCadÚnico – SC; c: SIH 
CadÚnico – BA; d: SINANxCadÚnico – BA)

Busca
SIH - SE SINAN - SE SIM

Área (IC 95%) Área (IC 95%)
Área (IC 95%)

Manual 0,986 (0,959 – 1,000)  0,984 (0,974 – 0,994 ---

Automática 0,916 (0,801 – 1,000)  0,836 (0,794 – 0,879) ---

SIH - RO SINAN - RO SIM - RO

Manual
0,981 (0,960 – 

1,000)
0,954 (0,933 – 

0,975)
1,000 (1,000 – 

1,000)

Automática
0,979 (0,656 – 

1,000)
0,939 (0,914 – 

0,964)
0,958 (0,875 – 

1,000)

Tabela 3. Comparação das buscas manual e automática por meio da área sob a 
Curva ROC.
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O referido procedimento foi executado duas vezes por pessoas igualmente treinadas 
de forma a reduzir o viés entre observadores. Esse procedimento foi considerado 
como padrão-ouro. 

Bases BA SC SE RO

CadÚnico 12.036.010 1.988.599 1.447.512 932.909

SIH 1211 330 49 189

SINAN 5941 2094 624 627

SIM --- --- --- 75

Tabela 2. Tamanhos das bases utilizadas.

As figuras 1.c e 1.d apresentam curvas ROC para as bases obtidas pela vinculação 
SIH-CadÚnico(BA) e SINAN-CadÚnico(BA), respectivamente. Foi encontrada 
uma área de 0,984 [IC(95%): 0,980 – 0,988]. O ponto de corte de 9200 foi o que 
forneceu melhores valores de sensibilidade (95,7%) e especificidade (94,8%) 
(Figura 1.d). 


	Slide 1

