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RESUMO 

 

O crescimento dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) nos últimos anos se tornou um 

recurso importante para o desenvolvimento de pesquisas que revelassem as condições de saúde 

de uma população. Assim, objetivou-se através deste estudo, analisar na literatura científica 

quais são as publicações nacionais que utilizaram dados secundários do Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

e Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Trata-se de um estudo de revisão integrativa 

seguindo os seis passos que a literatura descreve realizado no período de março a abril de 2018 

por meio da busca de artigos publicados no recorte temporal de 2013 a 2017 nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), consultada por meio do PubMed. Após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, a amostra desse trabalho foi composta por 137 artigos que seguiram para a tabulação 

e análise no Statistic Data Analysis (STATA) versão 11.0. A maioria dos estudos foram 

caracterizados como ecológicos, descritivos, publicados em 2014, no idioma português, com 

qualis B1. O SIS que obteve o maior número de publicações foi o SIM. Em relação às temáticas 

estudadas, prevaleceram o câncer, a tuberculose, o período perinatal/neonatal/infantil, acidentes 

de trânsito, avaliação da completude do SINASC, gênero e violência e causas de óbitos mal 

definidas. Dessa forma, o estudo mostrou como e quais sistemas são mais usados pela 

comunidade científica e as dimensões que são mais avaliadas quando se trata de analisar a 

qualidade dessas fontes de dados. No entanto, sugere-se a exploração de outas pesquisas a 

respeito da amplitude e qualidade dos dados que compõem esses sistemas e que novas revisões 

sejam elaboradas para revelar que tipos de estudos estão sendo realizados nessa área científica.  

 

Palavras-chave: Mortalidade. Sistema de informação em saúde. Estatísticas vitais. Vigilância 

em saúde. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The growth of Health Information Systems (SIS) in recent years has become an important 

resource for the development of research that reveals the health conditions of a population. 

Thus, the objective of this study was to analyze in the scientific literature which are the national 

publications that used secondary data from the Information System on Live Births (SINASC), 

Information System of Notification Diseases (SINAN) and Information System on Mortality 

YES). It is an integrative review study carried out following the six steps that the literature 

describes in the period from March to April of 2018 through the search of articles published in 

the temporal cut from 2013 to 2017 in the Latin American Literature and (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) and Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), accessed through PubMed. After applying the inclusion and exclusion 

criteria, the sample of this work was composed by 137 articles that followed for the tabulation 

and analysis in Statistic Data Analysis (STATA) version 11.0. Most of the studies were 

characterized as ecological, descriptive, published in 2014, Portuguese, with any B1. The SIS 

that obtained the largest number of publications was SIM. Regarding the themes studied, 

tuberculosis, perinatal / neonatal / childhood period, traffic accidents, gender and violence  and 

causes of ill-defined deaths. Thus, the study showed how and which systems are most used by 

the scientific community and the dimensions that are most evaluated when it comes to analyzing 

the quality of these data sources. However, we suggest the exploration of some research on the 

breadth and quality of the data that compose these systems and that new revisions be elaborated 

to reveal what types of studies are being carried out in this scientific area. 

 

Keywords: Mortality. Health information system. Live borth. Disease notification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) tem se tornado nos últimos anos um 

instrumento fundamental para subsidiar o planejamento de ações para a melhoria dos sistemas 

de saúde, uma vez que seus indicadores possibilitam a avaliação da efetividade das políticas 

públicas implementadas. Assim, as pesquisas que utilizam dados secundários passaram a ser 

um recurso estratégico para se conhecer as condições de saúde de uma população.  

Dentre os SIS utilizados, o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) sendo 

um dos mais antigos disponibiliza a declaração de óbito informatizada, permite a construção de 

indicadores de saúde, através das análises estatísticas dos dados epidemiológicos e 

sociodemográficos, além da retroalimentação de informações contidas em diferentes lugares de 

residência, transmissão dos dados de forma ágil e segura (BRASIL, 2015). 

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) avalia a saúde materno-

infantil permitindo o acesso a uma série de dados sobre a mãe, o pré-natal, o parto e o recém-

nascido, através do instrumento de Declaração de Nascidos Vivos (DNV) sendo 

frequentemente empregado como fonte de pesquisas científicas (PAIVA et al., 2011). 

Quando é necessário o diagnóstico dinâmico da ocorrência de determinado evento 

de notificação compulsória na população, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) é o responsável por subsidiar explicações das causas, identificar os riscos nos quais 

as pessoas estão expostas a partir do conhecimento da realidade epidemiológica para planejar 

intervenções e avaliar os impactos da mesma (MIRANDA, 2013). 

Essas fontes de informação em saúde, obtidos a partir desses sistemas, constituem 

como importantes indicadores socioeconômicos, demográficos e de saúde que permite conhecer 

as características de um grupo e sua evolução ao longo do tempo, aumentando a capacidade de 

se gerir melhor e intervir nos agravos críticos, transformando a realidade epidemiológica de um 

território (GARCIA; REIS, 2016). 

A divulgação eletrônica desses dados secundários, que antes se restringiam a 

publicação por meio de relatórios técnicos, trouxe mais facilidade na realização de análises 

descritivas e exploração das hipóteses, já que abrange informações de cunho epidemiológico, 

clínico e administrativo. Por isso, os bancos de dados provenientes dos SIS vêm sendo 

frequentemente utilizados em pesquisas e avaliação de saúde, tanto de forma integrada entre si 

quanto pela combinação com bases de dados de caráter primário (COELI, 2010). 

Além dessas vantagens de flexibilidade no acesso, o fato do pesquisador não ter 

limitações no que se refere ao tempo gasto com coleta, ao custo do estudo e distância para a 
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execução e possibilidade operacional de se desenvolver estudos com grandes amostras. No 

entanto, algumas críticas são feitas a respeito da qualidade desses dados, no que tange as 

deficiências na capacitação de pessoal e nas desigualdades estruturais entre as regiões, que 

refletem no preenchimento inadequado de muitos campos do sistema, colocando em risco a 

confiabilidade dos dados (CHAVES et al., 2014). 

Sendo assim, os SIS são ferramentas que podem revelar as condições de saúde e as 

necessidades de uma população através de seus indicadores por meio de pesquisas que podem 

não só mostrar as falhas assistenciais das políticas públicas, mas também as fragilidades 

existentes nesses sistemas. Diante disso, indaga-se: quais as publicações nacionais que 

utilizaram dados secundários do SIM, SINAN e SINASC? 

Nessa perspectiva, percebe-se a necessidade de conhecer o que tem se produzido 

cientificamente com os dados de mortalidade, de atenção materno-infantil e dos agravos de 

notificação tendo em vista a representação que esses três sistemas para a consolidação de 

políticas públicas, além de nortearem novas investigações que gerem a efetividade desses 

bancos e intervenções mais consistentes na sociedade. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

 Analisar na literatura científica quais são as publicações nacionais que utilizaram 

dados secundários do SIM, SINAN e SINASC. 

 

2.2 Específicos 

 

 Caracterizar os estudos analisados quanto ao tipo, objetivo, abordagem, ano de 

publicação, idioma e qualis dos periódicos; 

 Verificar a fonte de dados secundários utilizados em cada estudo; 

 Agrupar os estudos de acordo com o seu conteúdo temático. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Sistemas de Informação em Saúde (SIS) 

 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde desenvolveu SIS de caráter nacional que 

possuem componentes que atuam de forma integrada nas coletas, processamentos, análises e 

transmissão de dados que dão suporte a implementação de decisões que interfiram nas situações 

de saúde. Esses sistemas possuem informações sobre nascimentos, doenças de notificação, 

óbitos, atenção hospitalar e ambulatorial básica cada vez mais empregada no ensino de saúde 

pública (GARCIA e REIS, 2016). 

 

3.1.1 Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

 

A coleta, o armazenamento e gerenciamento dos registros de óbito de alimentação 

obrigatória em todos os municípios, é o SIM que acessa a base de dados nacional para registros 

e consultas de investigação, como óbitos infantis e neonatais e de gestantes e mulheres em idade 

fértil que são periodicamente enviados às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e transmitidos 

para o banco de dados nacional do Ministério da Saúde (MORAIS e COSTA, 2017). 

No entanto, o SIM ainda apresenta limitações no que se refere ao fluxo de 

informações e cobertura do sistema, além da necessidade de melhoria no preenchimento dos 

dados contidos nas Declarações de Óbito (DO). Assim, é importante reconhecer as falhas na 

completude para que se definam ações interventivas que visem o aprimoramento dos 

indicadores coletados (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2011).  

 

3.1.2 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

 

Esse SIS teve sua implantação entre 1990 e 1993 como suporte para o 

funcionamento da vigilância epidemiológica, fornecendo informações para a análise do perfil 

de morbidade, com o objetivo de registrar e processar os dados sobre a ocorrência de doença 

de notificação compulsória que constam na Portaria GM /MS nº 104, de 25 de janeiro de 2011. 

A utilização desse sistema possibilita a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de 

eventos na população, a identificação dos riscos e os fatores associados a essa doença e agravo 

(LIMA, 2013). 
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Para a comunicação do acontecimento de determinado agravo são utilizadas duas 

fichas, que se dividem:  na Ficha Individual de Notificação (FIN) que é de responsabilidade de 

preenchimento pelas unidades assistenciais para cada paciente quando da suspeita da ocorrência 

de problema de saúde de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou 

municipal, que devem ser enviados para a vigilância epidemiológica do local e repassados para 

as SES e posteriormente para Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) a cada quinze dias; e a 

ficha Individual de Investigação (FII), que é um roteiro de investigação para a identificação da 

fonte de infecção, os mecanismos de transmissão da doença e a confirmação ou descarte da 

suspeita (BRASIL, 2016).  

 

3.1.3 Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

 

O SINASC foi implantado gradualmente a partir da década de 90 pelo Ministério 

da Saúde, dispondo dados consolidados em todo o território nacional desde 1994, mesmo 

apresentando diferenças na cobertura nos primeiros anos de execução. A DNV é o documento 

básico, padronizado nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias. 

(GARCIA; REIS, 2016). 

Além disso, o sistema permite a identificação de prioridades para a elaboração de 

intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança, com atenção à gestante e o recém-

nascido pelo acompanhamento de séries históricas. Ainda disponibiliza a declaração de 

nascimento informatizada controlando a distribuição (municipal, regional, estadual e federal) e 

possibilita a retroalimentação de informações ocorridas nos municípios de residência do 

paciente (BRASIL, 2018). 

 

3.2 Utilização dos SIS em pesquisas científicas 

 

A área de abrangência da maioria dos estudos realizados a partir dos SIS ainda se 

concentram, em grande parte, nas regiões Sudeste e Nordeste, mostrando escassez de pesquisas 

específicas no Norte e Centro-oeste. No entanto, observa-se desigualdade internas no próprio 

Nordeste, pois quase metade dos estudos concentram-se em Pernambuco, contrastando com 

outros estados nordestinos como a Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe (NERI, 2016). 

Mesmo essas informações se constituindo como relevantes fontes de dados 

secundários por ter uma ampla cobertura populacional, tem-se recomendado para a maioria dos 

autores o desenvolvimento de estudos que avaliem a qualidade das informações em todas as 
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suas dimensões desde a cobertura dos eventos até a confiabilidade e completude dos dados, já 

que podem ocorrer problemas em todas as etapas do ciclo de produção (FRIAS e COSTA, 2009; 

ALMEIDA; ALENCAR; NOVAES, 2006). 

Nos estudos que avaliam essas vertentes, os pesquisadores tem preferência por 

determinadas dimensões de qualidade, \través do relacionamento entre registros, análise 

descritiva com indicadores do próprio banco e série temporal (NERI, 2016).  
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa na qual se fundamenta em materiais já 

publicados utilizados nas investigações que envolvem a Prática Baseada em Evidências (PBE) 

por meio da aplicação da prática clínica, com o objetivo de reunir e sintetizar os resultados das 

pesquisas sobre um determinado tema de forma sistemática e ordenada pela leitura exploratória 

de artigos contribuindo para o conhecimento aprofundado do assunto (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

 

4.2 Etapas da revisão integrativa da literatura 

 

Para o desenvolvimento da revisão integrativa percorreu-se seis etapas distintas que 

sucedem similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional descritas na 

literatura, sendo elas: a Delimitação do tema e seleção da hipótese ou questão norteadora (1° 

etapa), Amostragem ou busca na literatura (2° etapa), Definição das informações (3° etapa), 

Avaliação dos estudos incluídos na revisão (4° etapa), Interpretação dos estudos (5° etapa) e 

Síntese do conhecimento ou apresentação da revisão (6° etapa). 

 

4.2.1 Delimitação do tema e seleção da hipótese ou questão norteadora 

 

A delimitação do tema de pesquisa fundamentou-se na necessidade de investigar 

como estão sendo usados os dados de fontes secundárias dos Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS) na produção científica. Nesse sentido, surgiu a seguinte pergunta norteadora: quais as 

publicações nacionais que utilizaram dados secundários do SIM, SINAN e SINASC? 

 

4.2.2 Amostragem ou busca na literatura 

 

O estudo se desenvolveu através da busca de artigos científicos no período de março 

a abril de 2018 em três bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), consultada por meio do PubMed. 
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Os artigos foram selecionados respeitando as especificidades de cada base de dados 

através dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) selecionados em língua portuguesa e 

Medical Subject Headings (MeSH) em língua inglesa, os quais foram: “Mortalidade”, “Sistema 

de Informação em Saúde”, “Brasil”, “Estatísticas Vitais” e “Vigilância em Saúde” “Mortality”, 

“Health Information Systems”, “Brazil”, “Live borth”, “Disease Notification”, com seus 

cruzamentos acompanhados pela expressão boleana AND. O protocolo de busca no DeCS e 

MeSH está representado na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Cruzamentos no DeCS e MeSH e total de artigos por Base de dados. Picos, PI, Brasil 

2018. 

Base de 

dados 

Cruzamento N 

PubMed Mortality AND health information systems AND 

Brazil 

205 

 Live borth AND health information systems AND 

Brazil 

49 

 Disease notification AND health information systems 

AND Brazil. 

35 

LILACS Mortalidade AND sistema de informação em saúde 

AND Brasil 

415 

 
Estatísticas vitais AND sistema de informação em 

saúde AND Brasil 

35 

 
Vigilância em saúde AND sistema de informação em 

saúde AND Brasil 

140 

SciELO Mortality AND health information systems AND 

Brazil 
244 

 Live borth AND health information systems AND 

Brazil 

92 

 Disease notification AND health information systems 

AND Brazil 
35 

Total  1250 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os critérios de inclusão se referiram a artigos publicados na íntegra sobre a temática 

nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados no período de 2013 a 2017. Os critérios 

de exclusão foram dissertações, teses ou textos de Instituições governamentais, resumos 

publicados em anais de congressos e estudos como revisões, relatos ou reflexões. Os artigos 

que se repetiram em duas bases de dados foram agregados na base de dados em que foi 

encontrado o maior número de publicações.  

Na busca inicial, encontrou-se um total de 1250 publicações, que após a aplicação 

dos critérios de inclusão, restaram 357. Pela leitura dos títulos e resumos, excluiu- se aquelas 
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que não atendiam ao tema proposto ou estavam duplicadas nas bases de dados. Dessas, foram 

selecionados 193 publicações para leitura na íntegra, das quais 57 estavam duplicadas, sendo 

estas eliminadas. Assim, das 136 lidas na íntegra, todas responderam à questão norteadora e, 

portanto, constituíram a amostra final desta revisão como mostra a Figura 01. 

. 

Figura 01. Fluxo do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa. Picos. PI, Brasil, 

2018. 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.2.3 Definição das informações 

 

 Para a coleta de dados foi elaborado um instrumento com o objetivo de facilitar o 

processo de sínteses das informações e análise dos dados dos artigos por meio da leitura dos 

resumos que atendiam aos critérios de inclusão (APÊNDICE A).  

 

 

Artigos potencialmente relevantes para o estudo: 

LILACS: 590 | SciELO: 371 | PubMed: 289 

Aplicação dos filtros: 

 Artigos disponíveis na integra em português, inglês ou espanhol, publicados de 2013 a 

2017. 

 

LILACS: 149 

 

SciELO: 115 
 

PubMed: 93 

Incluídos por título e 

resumo: 89 

Incluídos por título e 

resumo: 55 
Incluídos por título e 

resumo: 49 

 

Artigos excluídos por repetição nas bases de dados: 

57 

Total de artigos incluídos na revisão: 

136 



23 
 

4.2.4 Avaliação dos estudos incluídos na revisão 

 

Os artigos foram analisados quanto aos dados relativos ao tipo de estudo, objetivo, 

abordagem, delineamento, ano de publicação, idioma, qualis do periódico, fonte de dados dos 

estudos e ao conteúdo apresentado. O tratamento dos dados foi realizado por análise 

quantitativa (frequências relativas e absolutas), utilizando o Statistic Data Analysis (STATA) 

versão 11.0. Os resultados foram apresentados de forma descritiva fazendo uso de tabelas. 

 

4.2.5 Interpretação dos estudos 

 

Essa etapa se desenvolveu através da avaliação crítica dos artigos, buscando 

identificar quais as características dos estudos que utilizaram dados do SIM, SINAN e SINASC 

comparando- as com o conhecimento teórico disponível a respeito da temática afim de mostrar 

implicações e conclusões pertinentes dos estudos incluídos na revisão, subsidiando novas 

pesquisas sobre o assunto. 

 

4.2.6 Síntese do conhecimento ou apresentação da revisão 

 

Nessa fase, foram sintetizadas as informações que possibilitaram ao leitor fazer 

uma avaliação crítica da pertinência dos procedimentos empregados na elaboração dessa 

revisão, através do detalhamento das pesquisas incluídas, que estarão apresentadas nos 

resultados desse estudo organizadas pelas suas características, facilitando a compreensão a 

respeito da temática. 

 

4.3 Aspectos éticos 

 

Por se tratar de pesquisa com material de livre acesso em bases de dados virtuais, 

não houve necessidade de solicitação de parecer em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou dos 

autores. 

Os Benefícios desse estudo serão relacionados análise de quais dados de fontes 

secundarias do SIM, SINAN e SINASC estão sendo utilizados na produção cientifica afim de 

mostrar lacunas e conduzir a criação de políticas públicas para a melhoria dos indicadores de 

saúde. Os riscos são mínimos, podendo ocorrer nos casos em que houver, desrespeito a autoria 

das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos na revisão.  
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5 RESULTADOS 

 

Para a análise dos estudos coletados, a amostra se constituiu de 136 artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão.  

O panorama das características das pesquisas avaliadas mostram que os artigos, em 

sua maioria, eram estudos ecológicos 118 (86,76%). Quanto ao objetivo, a maior parte eram de 

cunho descritivo 128 (94,12%). No que se refere a abordagem metodológica, 135 (99,26%) 

eram de natureza quantitativa. Em relação ao período em que houve o maior número de 

publicações, destacaram-se o ano de 2014 (n= 39; 28,68%), havendo um decréscimo das 

publicações nos demais anos. O idioma que mais prevaleceu nos estudos foi o português 115 

(84,56%). Os periódicos com qualis B1 (n= 69; 50,74%) se sobressaíram (TABELA 02). 

 

Tabela 02. Caracterização das publicações nacionais que utilizaram dados secundários do SIM, 

SINAN e SINASC. Picos, PI, Brasil, 2018. (n=136)  

Variáveis                                                         N                                            %           

Tipo de estudo                                                                                       

Coorte retrospectivo 4 2,94 

Ecológico 118 86,76 

Longitudinal 3 2.21 

Seccional 2 1.47 

Transversal 9 6,62 

Total 136 100 

Objetivo   

Descritivo 128 94,12 

Exploratório 8 5,88 

Total 136 100 

Abordagem   

Quantitativa 135 99,26 

Quantitativa/qualitativa 1 0,74 

Total 136 100 

Ano publicação   

2013 34 25,00 

2014 39 28,68 

2015 27 19,85 

2016 23 16, 91 

2017 13 9,56 

Total 136 100 

Continua 
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Tabela 02. Caracterização das publicações nacionais que utilizaram dados secundários do 

SIM, SINAN e SINASC. Picos, PI, Brasil, 2018. (n=136) (Continuação) 

Variáveis N % 

Idioma da publicação   

Inglês 21 15,44 

Português 115 84,56 

Total 136 100 

Qualis do periódico   

A1 4 2,94 

A2 16 11,76 

B1 69 50,74 

B2 30 22,06 

B3 12 8,82 

B4 5 3,68 

Total 136 100 

  FONTE: dados da pesquisa, 2018. 

 

Os artigos científicos recuperados nas bases de dados LILACS, SciELO e PubMed 

foram relacionados, no período pesquisado, de acordo com o Sistema de Informação em Saúde 

(SIS) usado como fonte de dados para cada artigo. O sistema mais utilizado foi o SIM 71 

(52,20%). Em 17 (12,5%) dos artigos usou-se de forma simultânea SINASC/SIM (TABELA 

03). 

 

Tabela 03. Distribuição dos artigos de acordo com SIS. Picos, PI, Brasil, 2018. (n=136). 

 

BASES* 

SIM SINAN SINAN/SIM SINASC SINASC/SIM 

N % N % N % N % N % 

LILACS 50 36.76 18 13.23 9 6.61 1 0.73 10 7.35 

SciELO 8 5.88 4 2.94 1 0,73 6 4.41 2 1.47 

PubMed 13 9,55 4 2.94 1 0.73 4 2.94 5 3.67 

Total 71 52,20 26 19,11 11 8.08 11 8.08 17 12.5 

 *Bases = bases de dados. FONTE: dados da pesquisa, 2018. 

 

Os conteúdos estudados em cada artigo foram divididos em categorias temáticas. 

De um modo geral, percebeu-se que as maiores partes dos estudos avaliavam a 

morbimortalidade relacionada a diversas causas. Na categoria de Doenças Crônicas Não 

transmissíveis (DCNT), o câncer 20 (14,70%) destacou-se como o assunto mais pesquisado, 

revelando que os demais temas não foram enfoques no período estudado. Quando se trata das 

doenças transmissíveis, a tuberculose 5 (3,68%), foi o assunto usado por mais de um artigo 

como objetivo de estudo. A categoria de atenção materno-infantil agrupou o terceiro maior 
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número de artigos, sendo 22 (16,18%) relacionadas ao período perinatal/neonatal/infantil. As 

causas externas mais frequentemente estudadas foram os acidentes de trânsito 8 (5,88%). Os 

artigos que tratavam dos SIS avaliaram, em grande parte, a cobertura, completude e 

confiabilidade dos dados do SINASC 9 (6,62). No grupo outros, as pesquisas sobre gênero e 

violência 5 (3,68%), causas de óbitos mal definidas 4 (2,94%) tiveram destaque (TABELA 04). 

 

Tabela 04. Classificação das publicações segundo o conteúdo. Picos, PI, Brasil, 2018. (n=136) 

  

Variáveis N % 

Doenças crônicas não transmissíveis   

Alzheimer 2 1,47 

Cardiovascular 4 2,94 

Câncer 20 14,70 

Lúpus 1 0,74 

Respiratória 1 0,74 

Doenças transmissíveis   

Aids 4 2,94 

Diarreia 1 0,74 

Dengue 1 0,74 

Influenza 4 2,94 

Hanseníase 3 2, 21 

Hantaviroses 2 1,47 

Hepatite B 1 0,74 

Leishmaniose visceral 4 2,94 

Leishmaniose tegumentar 1 0,74 

Malária 1 0,74 

Meningite 1 0,74 

Sífilis 2 1,47 

Tuberculose 5 3,68 

Atenção materno-infantil   

Perinatal/neonatal/infantil 22 16,18 

Materno/aborto/fertilidade 5 3,68 

Causas externas   

Homicídio 2 1,47 

Suicídio 3 2,21 

Acidentes de trânsito 8 5,88 

Acidentes com animais peçonhentos 4 2,94 

Intoxicação 2 1,47 

Sistemas de informação em saúde   

SIM 6 4,41 

SINAN 3 2,21 

SINASC 9 6,62 

Continua   
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FONTE: Dados da pesquisa, 2018.  

Tabela 04. Classificação das publicações segundo o conteúdo. Picos, PI, Brasil, 2018. (n=136) 

(Continuação) 

Variáveis N % 

Outros   

Causas mal definidas de óbito 4 2,94 

Gênero e violência 5 3,68 

Mortalidade masculina 3 2,21 

Mortalidade por quedas 1 0,74 

Óbitos em idosos 1 0,74 

Total 136 100 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nota-se pelo número de pesquisas recuperadas nas bases de dados que a utilização 

de informações de caráter secundário tem sido cada vez mais frequentes na produção de artigos 

científicos no Brasil, revelando um crescimento considerável dos estudos epidemiológicos. 

Assim, os SIS atuam como peças fundamentais no monitoramento e avaliação da saúde, uma 

vez que envolvem a coleta, análise e divulgação das informações pertinentes para o 

funcionamento dos serviços de saúde (WHO, 2018). 

Os desenhos metodológicos ecológicos utilizados na maioria dos estudos analisados 

corroboram com o que Pinto Junior et al. (2018) discutem em seu trabalho, destacando que a 

utilização de métodos estatísticos mais rigorosos tem levado esse tipo de investigação com 

dados secundários a um grau de relevância no que concerne a avaliação do impacto das políticas 

públicas. Isso se deve também as questões de operacionalização desse modelo de pesquisa, uma 

vez que tem baixo custo, facilidade no acesso aos dados e rápida execução.  

No que se refere ao objetivo, os trabalhos de cunho descritivo prevaleceram assim 

como na pesquisa de Tavares et al. (2018) buscando registrar as características relacionadas aos 

agravos das populações, sem detalhamentos dos fatores associados a ocorrência daquele evento. 

As abordagens quantitativas presentes em grande parte dos artigos mostraram que 

as pesquisas se limitam a apresentar apenas uma interpretação numérica, de porcentagem ou 

razão de um determinado agravo, sendo necessário buscar contextualizar a análise dos 

resultados por meio da avaliação da população estudada, do padrão de morbimortalidade, das 

condições ambientais e da disponibilidade de serviços de saúde para atender esse grupo.  

Por isso, Chaves et al. (2014) defendem a combinação de estudos quantitativos e 

qualitativos, pois possibilitam uma maior compreensão do objeto de estudo por permitir a 

integração e complementaridade dos dados, como realizado no único trabalho de método misto 

de Rangel e Wenczenovicz (2016) incluído na revisão, que investiga as questões de gênero e 

violência no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro através do levantamento de informações 

secundárias do SIM e da busca bibliográfica de antecedentes históricos que pudessem 

interpretar os achados. 

O período com maior incidência das publicações foi 2014 semelhante ao que 

Kakushi e Évora (2016) encontraram na sua revisão, mesmo decrescendo nos anos seguintes. 

Quanto ao idioma, observou-se que mesmo com a crescente produção cientifica brasileira, os 

artigos são disponibilizados, em sua maioria, na língua portuguesa embora estejam acessíveis 

em bases de dados como MEDLINE/PubMed, o que dificulta o acesso a pesquisadores de outras 
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nacionalidades, já que serão frequentemente menos lidos do que se estivessem na língua 

inglesa.  

Em relação ao impacto das publicações, grande parte se estratifica no 

Qualis/CAPES B (B1 e B2), que apesar de não possuírem a visibilidade e impacto internacional 

como as estratificações A, possuem reconhecimento e relevância para a comunidade científica.  

O SIM é a fonte mais empregada nas pesquisas dando a importância das estatísticas 

de morte destacadas por Laureti; Jorge; Gotilieb (2013) que apontam este como o indicador 

mais utilizado para se conhecer as principais causas de morte de uma área, seja para investigar 

a mortalidade materna, por doenças infecciosas ou outras causas. Ainda ressaltam que, estes 

dados uma vez que servem para comparar situações entre países, regiões e municípios, se 

constituem como um dos principais identificadores de problemas de saúde da população. 

A respeito dos assuntos investigados, verificou-se uma variabilidade das temáticas 

estudadas, mesmo alguns agravos sendo mais prevalentes nas pesquisas. No caso das DCNT, 

com a mudança do estilo de vida da população brasileira novas demandas surgiram visando o 

controle dos fatores de risco modificáveis e com isso a criação do Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil 2013-2020, com o 

objetivo de diminuir a mortalidade em 25%, acesso a aconselhamentos e medicamentos, além 

do desenvolvimento de tecnologias para tratamento dessas doenças (WHO, 2014). 

Dado isso, entende-se o aumento dos estudos nessa vertente, dentre os quais 

prevalecem aqueles que tratam sobre o câncer que pode estar relacionado às altas estimativas 

da doença no país que, para o ano de 2014, era de aproximadamente 576 mil casos novos, 

baseados nos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) e do SIM (INCA, 2014). 

Quando se trata dos agravos considerados transmissíveis, percebe-se uma 

diversidade maior das áreas pesquisadas, porém um número menor de trabalhos se comparado 

aos que tratam das DCNT. Isso se deve a algumas patologias que compõem esse grupo serem 

consideradas Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) e não receberem atenção adequada da 

ciência como um todo devido ao pouco interesse financeiro e econômico das grandes indústrias. 

Como assinalam Santos-Neto et al. (2014) as pesquisas sobre tuberculose 

representam uma importante estratégia para o controle e para realçar os indivíduos mais 

susceptíveis a desenvolveram o agravo, o que justifica a mesma ter sido a mais estudada nesta 

revisão. Esses resultados coadunam ao que Pinheiro e Sousa (2011) revelam ainda sobre a 

possibilidade de traçar o perfil dessa população com acompanhamento em diferentes 

momentos, analisar a vigilância e o atendimento a esse grupo. 
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Outro campo que se sobressaiu nos trabalhos refere-se à atenção materno-infantil 

que representam importantes indicadores para a saúde de um país tendo como foco a avaliação 

da mortalidade perinatal/neonatal/infantil que apesar de ter diminuído nas últimas décadas 

ainda coloca o Brasil num nível inferior ao seu potencial de redução dessas estatísticas se 

comparado a outros lugares do mundo. Para a melhoria desses indicadores, é necessário 

identificar as condições de saúde materna e do recém-nascido, condições de vida da mulher e 

da família e da qualidade da assistência prestada a mãe desde a gestação até os primeiros 

momentos de vida do neonato (USAID, 2014). 

As causas externas de morbidade e mortalidade são motivos consideráveis de óbito 

da população em geral. No estudo aqui representado os acidentes de trânsito foram os dados a 

respeito da temática que prevaleceram assim como na análise de Costa et al (2013) e Corassa 

et al (2017) que destacam que essas causas vem ascendendo nos últimos anos sendo um dos 

principais fatores que levam a morte discordando dos achados de Reichenheim et al (2011) que 

apontam um declínio desses eventos. 

Nos artigos que analisavam a qualidade dos SIS levaram em consideração a 

cobertura, completude e confiabilidade dos dados, uma vez que existem deficiências no 

preenchimento dos documentos de registros vitais. Assim, a avaliação das informações contidas 

nas DNV através do SINASC, constituiu um dos principais aspectos observados nessas 

pesquisas a exemplo do estudo de Gabriel et al (2014) e de Silva et al (2013) que em suas 

análises verificaram excelência nos três aspectos definidos como essenciais para a qualificação 

das informações contidas nesse sistema.  

Embora alguns trabalhos tenham usado dois ou mais SIS, verificou-se que poucos 

utilizaram o pareamento de vários bancos de dados para identificar informações em comum 

existentes, que facilitaria a correção de inconsistências com um baixo custo transferindo dados 

faltantes de um sistema para outro. 

Uma das vertentes que tem crescido nas pesquisas com dados secundários diz 

respeito ao tema de Gênero e Violência, já que 35% das mulheres em todo o mundo são vítimas 

de violência física e/ou sexual perpetrada, em sua maior parte, por seus parceiros (WHO, 2013). 

No entanto, ainda existem muitas dificuldades dos profissionais de saúde no registro dos casos 

de violência, justificadas por medo, constrangimento no preenchimento da ficha, sobrecarga de 

trabalho ou até mesmo o próprio desconhecimento da notificação, colocando como desafio a 

melhoria das informações para potencializar a atenção e o cuidado em rede (KIND et al, 2013). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Diante do apresentado, percebeu-se que esse estudo atingiu seus objetivos 

propostos em todas as suas fases, tendo em vista que caracterizou todas as pesquisas mostrando 

os métodos mais prevalentes usados nesse tipo de trabalho, identificou o principal SIS estudado 

pela comunidade científica e, por fim revelou quais as temáticas normalmente mais 

pesquisadas. 

Com isso, verificou-se a relevância de se analisar essas publicações que utilizaram 

o SIS que tratavam dos indicadores de mortalidade, de saúde materno-infantil e dos agravos de 

notificação compulsória, uma vez que mostrou que sistemas são mais usados pela comunidade 

científica e quais dimensões são mais avaliadas quando se trata de analisar a qualidade dessas 

fontes de dados.  

Nesse sentido, é necessário outras revisões de outros sistemas oficias do Ministério 

da Saúde que tem importância epidemiológica e são essenciais para a consolidação de 

indicadores de saúde, já que esta se limitou a averiguar a produção relacionada ao SIM, SINAN, 

SINASC. 

Dessa forma, orienta-se a partir dos achados desta revisão que outros estudos sejam 

realizados afim de se avaliar não só as condições de saúde que estão afetando determinada 

população, mas a amplitude e a qualidade dos dados que constituem os SIS, pois refletem 

diretamente nesses indicadores de morbidade e mortalidade e de acordo com os resultados são 

menos explorados pelas pesquisas. Além disso, vale salientar que os trabalhos de revisão são 

muito escassos nessa área e os artigos disponíveis são antigos e não refletem o atual cenário 

científico, sendo uma ferramenta primordial para nortear novas publicações. 
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