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Resumo Executivo 
INTRODUÇÃO 

A detecção de padrões incomuns nos dados de rotina da vigilância em saúde pública 

sobre doenças e agravos representa um importante desafio para os profissionais de saúde 
interessados na identificação precoce de epidemias ou em pistas para importantes fatores de 
risco. Todas as semanas, os municípios e Regiões de Saúde relatam os números de casos de 
doenças e agravos de notificação compulsória à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e 

informes devem ser publicados semanalmente.  
 O Observatório de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, por meio do Informe 
Epidemiológico Semanal,  mostrará em primeiro lugar, a situação em que se encontram, em 
relação com o esperado, os eventos selecionados sob vigilância presentes na Portaria Estadual  

Nº 390, de 14 de setembro de 2016. 
 O propósito do Informe é incorporar novas metodologias que consistem na integração da 
informação proveniente do Sinan Net e Sinan Online (dengue e chikungunya), Sinan Influenza, 
Sivep-gripe (a partir de 2019) e SITE-TB, de maneira tal que possa refletir sobre o comportamento 

das notificações para os seguintes eventos de saúde pública sob vigilância:  
 Eventos de alta frequência: acidente por animais peçonhentos, coqueluche, intoxicação 

exógena, síndrome respiratória aguda grave (SRAG), sífilis congênita, sífilis em gestante, 
hanseníase, tuberculose pulmonar, violência autoprovocada e outras violências e dengue 

(de modo geral); 
 Eventos de baixa frequência: botulismo, cólera, doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), dengue 

com complicações (sinais de alarme/dengue com complicações/febre hemorrágica da 
dengue), dengue grave (dengue grave, síndrome do choque da dengue), difteria, 

esquistossomose (casos graves e de municípios não endêmicos presentes no Sinan), 
hepatite b, febre amarela, febre maculosa, febre tifóide, leishmaniose tegumentar 
americana, leishmaniose visceral, leptospirose, malária, meningite meningocócica, outras 
meningites, parotidite, paralisia flácida aguda (PFA/poliomielite), raiva humana, sarampo, 

rubéola, tuberculose multidrogarresistente (casos novos), tuberculose extrapulmonar, tétano 
acidental e varicela; 

 Eventos que não apresentam a comparação com os últimos cinco anos: doença aguda pelo 

vírus Zika e chikungunya.  
 Os dados incluem todas as notificações ao sistema de vigilância, tanto os casos suspeitos 
e confirmados, os eventos em eliminação e aqueles que são notificados sem qualquer 
confirmação ou estudo adicional.  
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 A visualização das informações alertará sobre eventos com notificações acima do esperado 
e a consequente necessidade de avaliar, em particular no âmbito regional e municipal, a situação 

do evento em cada território.   
 O Observatório de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, por meio do Informe 
Epidemiológico Semanal, propõe três maneiras diferentes de apresentação das informações: 
primeiro, uma "atualização semanal de eventos priorizados", onde uma visão geral mais sucinta 

dos eventos selecionados é mostrada semanalmente. Em segundo lugar, serão apresentados os 
“eventos de notificação obrigatória selecionados”, analisando os casos notificados e confirmados, 
comparando com o ano anterior, sob a forma de atualização semanal. Por último, “informes 
especiais”, sob a forma de análises aprofundadas de doenças selecionadas (dengue). Devido à 

heterogeneidade na oportunidade da notificação das diferentes Regiões de Saúde, os dados 
serão apresentados com quatro semanas de atraso para assegurar maior robustez e 
representatividade. Portanto, os dados apresentados em cada Informe serão parciais e estarão 
sujeitos a revisões posteriores.  

 
OBJETIVO 
 Contribuir para o reconhecimento da situação epidemiológica e para a tomada de decisões 
e ações em saúde pública para a melhoria da saúde da população pernambucana. 

 
METODOLOGIA 
Público 
 É dirigido para os profissionais de saúde, organismos ou instituições relacionadas no âmbito 

da saúde pública e vigilância em saúde. 

Tipo 
  Informação integrada. 
Periodicidade 

 Semanal. 
Análise dos dados 
 A análise temporal dos dados de vigilância epidemiológica pode ser realizada por diferentes 

métodos. Para os eventos em saúde pública considerados de alta frequência/alta incidência 
(acima do percentil 50 no histórico de registro dos últimos cinco anos ou com mais de 100 casos 
anuais) será utilizado o método para comparar o comportamento observado em relação ao  
comportamento histórico (índice epidêmico e  gráfico de limites históricos).  

 Para os de baixa frequência/baixa incidência (abaixo do percentil 50 do histórico dos últimos 
cinco anos ou com menos de 100 casos anuais) usar-se-á a distribuição de probabilidade de 
Poisson.  
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 Para eventos de muita baixa frequência (geralmente menos de dez casos), será utilizado o 
critério de comparação do número absoluto e não da porcentagem. 

 A análise temporal do evento dengue será realizada por meio do estudo exploratório dos 
dados, pela construção do canal endêmico (método do 3º quartil), diagrama de controle (método 
da distribuição interquartilar) e pelo gráfico de controle de soma acumulada (CUSUM).  
 

Metodologia 1 – Eventos de alta frequência/alta incidência: Método para comparar o 
comportamento observado em relação ao comportamento histórico 
 

  Índice Epidêmico 

O Índice Epidémico semanal (IE) é a razão entre os casos declarados no período correspondente 
e a mediana dos cinco anos anteriores para o mesmo período (casos esperados). Pode-se 
também calcular o IE acumulado. 
Considera-se que um IE igual ou superior a 1,25 indica uma incidência maior do que a esperada. 

Um valor igual ou menor que 0,75 indica incidência menor que a esperada e entre 0,76 e 1,24 
uma incidência normal ou esperada (Quadro 1).  
 
Quadro 1 - Parâmetros e interpretação do Índice Epidêmico (IE) 

Este índice não tem utilidade em doenças ou agravos pouco frequentes, dado que pequenas 
oscilações na incidência ocasionam grandes oscilações no índice.  
 

    Gráfico de Limites Históricos 

O gráfico de limites históricos, baseado no método "CDC MMWR Current/Past Experience Graph",  
é um dos mais sensíveis e consiste na comparação entre o número de casos declarados ao Sinan 
Net, Sinan Influenza, Sivep-gripe e SITE-TB, durante um período de quatro semanas 

(quatrissemanas) e uma distribuição histórica formada por 15 valores do quinquênio anterior. 
Esses 15 valores incluem os casos declarados nas quatrissemanas anterior, igual e posterior a 
quatrissemana que se deseja analisar (t) em cinco anos prévios ao anlisado (Figura 1): 

IE≤ 0,75 Nº de casos da doença é menor do que o esperado 

0,76> IE <1,24 Nº de casos da doença é próximo ao esperado/ situação endêmica 
IE ≥ 1,25 Nº de casos da doença é maior do que o esperado para esse período de tempo 
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 A escolha de um período de quatro semanas é para evitar as flutuações semanais nos 
dados, que refletem as práticas irregulares de notificação que podem provocar mudanças reais na 
incidência da doença. Por outro lado, a amplitude do período histórico escolhido permite 

controlar o efeito sazonal. 
  O desvio, tanto positivo como negativo, na razão entre o número de casos notificados na 
quatrissemana a analisar e a média do período histórico indicam afastamento do padrão básico. 
Esta relação é representada em escala logarítmica de base 2, de modo que, quando é igual a 1, 

não produz efeito sobre o gráfico. Para distinguir aquelas observações que merecem uma 
atenção especial, são estabelecidos limites históricos construídos a partir da média ± dois desvios
-padrão dos dados históricos. 
   Em resumo, este método analítico sumariza em um sensível gráfico (Figura 2), os casos 

notificados quatrissemanalmente para diferentes processos ou doenças, assim como as 
mudanças na incidência relativa aos dados históricos, identificando rapidamete os processos que 
exigem uma análise mais complexa. No entanto, este método torna-se pouco recomendável 

quando os valores epidêmicos aparecem entre os anos usados para a linha de referência (15 
períodos históricos), porém se esses valores puderem ser trados por qualquer uma das técnicas 
para a substituição de valores aberrantes, o método conserva todas as suas propriedades. 
  O gráfico de limites históricos (Figura 2) foi elaborado por meio do Programa para Análise 

Epidemiológica de Dados Tabulados - Versão 3.1 (EPIDAT) desenvolvido pelo Serviço de 
Epidemiologia da Direção Geral de Saúde Pública da Conselheria de Sanidade (Junta de Galícia/
Espanha) em colaboração com a Unidade de Análise de Saúde e Sistema de Informação de Saúde 
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).  

  

 t-1 t t+1 
Ano a  X0  

Ano a-1 X1 X2 X3 

Ano a-2 X4 X5 X6 

Ano a-3 X7 X8 X9 

Ano a-4 X10 X11 X12 

Ano a-5 X13 X14 X15 
Fonte:  CDC - Center for Disease Control and Prevention. 

Figura 1 – Esquema dos períodos analisados pelo método dos 
limites históricos 
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    Eventos que não apresentam a comparação com os últimos cinco anos 

Será comparada a diferença com o acumulado do mesmo período do ano anterior. Se essa 
diferença for superior a 10% considerar casos acima do esperado (cor vermelha); quando essa 

diferença estiver na faixa de menos 10% e superior a -10%, estamos com o acumulado igual ao 
esperado (cor amarela) e quando é menor de -10%, o evento está abaixo do esperado (cor 
verde). Analisando os Quadros 2 e 3, verifica-se  aumento de casos (notificados) de chikungunya 
acima do esperado, ao se comparar o acumulado da SE 32/2019 em relação ao acumulado SE 

32/2018. Por outro lado, observa-se uma redução de casos (confirmados) de chikungunya abaixo 
do esperado, ao se comparar o acumulado da SE 32/2019 em relação ao acumulado SE 32/2018; 
no entanto, essa redução não revela o comportamento real do evento ao longo do tempo, 
provavelmente pela fragilidade da vigilância laboratorial. 

 
Quadro 2 - Comportamento da Chikungunya (casos notificados) com o 
acumulado da SE 32/2019 em relação ao acumulado da SE 32/2018 

   
 
 

 
 
Quadro 3 - Comportamento da Chikungunya (casos confirmados) com o 
acumulado da SE 32/2019 em relação ao acumulado da SE 32/2018 

 
 
 
 

Limite histórico ultrapassa- Limite histórico não ultrapassado 

 Fonte: Sinan/DGIAVE/SEVS/SES-PE 
* Razão entre o comportamento observado na quatrissemana 8 (SE 29-32) e o valor esperado representado 
pela média histórica.  

Figura 2 - Comparação dos casos notificados de tuberculose pulmonar da 
quatrissemana 8 (SE 29-32) com seu comportamento histórico. Pernambuco, 2019 

Evento Acum. SE 
32/2018

Acum. SE 
32/2019

Semana 
32/2019

Variação 
percentual (%)

Chikungunya 2570 6327 154 146,2
Fonte:  Sinan/DGIAVE/SEVS/SES-PE 

Evento Acum. SE 
32/2018

Acum. SE 
32/2019

Semana 
32/2019

Variação 
percentual (%)

Chikungunya 557 494 14 -11,3
Fonte:  Sinan/DGIAVE/SEVS/SES-PE 

DOENÇA (RAZÃO) 

Tuberculose Pulmonar (0,69) 

Casos  
Declarados 

Razão* 



 Fonte: Sinan/DGIAVE/SEVS/SES-PE 

Evento
Casos Probabilidade

de PoissonObservados Esperados

Varicela 7 20 0,000

Parotidite 7 8 0,001

Quadro 4 - Comparação dos casos notificados de varicela da quatrissemana 
8 (SE 29-32) com seu comportamento histórico. Pernambuco, 2019 
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Metodologia 2 - Eventos de baixa frequência/baixa incidência: Distribuição de 
probabilidade de Poisson 
 
  Avaliar o comportamento de alguns eventos de saúde que ocorrem com baixa frequência é 
de grande importância no processo de vigilância, especialmente com a finalidade de identificar o 
comportamento de eventos "raros" (representado por um pequeno número de casos), uma vez 

que se  pressupõe  que esses eventos ocorrem aleatoriamente ao longo do tempo. Por meio 
dessa estimativa, a probabilidade de ocorrência do evento é determinada de acordo com seu 
comportamento médio anterior. O valor esperado para cada ano corresponde a média dos 
últimos cinco anos na mesma semana. 

  É nesta situação, onde é útil dispor de um método que, com um certo grau de certeza, nos 
permita conhecer quanto se aproxima ou se afasta o comportamento observado em relação ao 
esperado, estabelecido previamente, de modo que se pode avaliar melhor a distribuição do 
evento. Para isso, o uso da distribuição de probabilidade de Poisson é bastante aceitável.  

  A distribuição de Poisson é ideal para prever o número de sucessos (casos) que ocorreram 
em um determinado período de tempo, quando se trata de eventos “raros” que são assumidos 
como ocorrendo aleatoriamente ao longo do tempo. A vantagem de utilizar esta distribuição é 
dada porque permite obter a probabilidade de ocorrência do evento de acordo com o seu 

comportamento médio anterior. 
  Como exemplo da utilização desta distribuição, se desejarmos comparar o comportamento 
da varicela durante a semana epidemiológica 32 de 2019 em relação ao seu comportamento 
médio anterior, poderíamos utilizar a média semanal de casos de varicela no período de 2014-

2018 para semana epidemiológica 32 (26 casos), enquanto que na semana 32 de 2019 foram 
notificados sete (7) casos. A probabilidade de Poisson é p=0,000 para estes valores dos 
parâmetros. Tomando-se como nível de confiança de 95% (p<0,05) para decidir sobre nossa 
hipótese de diferença entre observados e esperados, podemos, então,  afirmar que em 2019 o 

número de casos de varicela observados na semana 32 é significativamente diferente do 
esperado (Quadro 4). 
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 Para valores médios esperados iguais a zero não será calculada a probabilidade de Poisson, 
uma vez que a taxa média de sucesso (número médio de eventos num intervalo específico) 

necessitará de valores maiores ou iguais a zero para o cálculo adequado. 
 
Metodologia 3 – Acumulado de casos notificados e confirmados 
 Um dos fundamentos da Epidemiologia é estudar as diferenças entre os eventos observados 

e os esperados segundo a experiência prévia, comparando, por exemplo, os casos notificados e 
confirmados e seus acumulados, visando à detecção de desvios do comportamento habitual das 
doenças e agravos sob análise.  
  Os casos esperados são aqueles que, sobre a base de experiências anteriores, deveriam ser 

observados em um período de tempo e lugar determinados na ausência de epidemia. Trata-se da 
frequência “habitual” de apresentação da doença no tempo e no espaço. Utiliza-se, portanto, 
uma medida de tendência central, a mediana. A mediana do quinquênio indicará o número de 
casos esperados para cada semana epidemiológica e constituirá o valor endêmico (Quadros 5 e 

6). 
 
Quadro 5 - Comparação dos casos notificados de coqueluche SE 32 com seu compor tamento 
histórico. Pernambuco, 2019 

 
 
Quadro 6 - Comparação dos casos confirmados de coqueluche SE 32 com seu comportamento 
histórico. Pernambuco, 2019 

Doença/Agravo

Casos 
notificados 

Casos 
acumulados Mediana 2014 - 2018 Índice Epidêmico 

2019 2018 2019 2018 Semana 32
Casos 

acumulados Semana 32
Casos 

acumulados

Coqueluche 10 13 729 397 13 514 0,77 1,42

Doença/Agravo

Casos 
confirmados 

Casos 
acumulados Mediana 2014 - 2018 Índice Epidêmico 

2019 2018 2019 2018 Semana 32
Casos 

acumulados Semana 32
Casos 

acumulados

Coqueluche 1 6 356 175 5 175 0,20 2,03

 Fonte: Sinan/DGIAVE/SEVS/SES-PE 

 Fonte: Sinan/DGIAVE/SEVS/SES-PE 
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Metodologia 4 – Análise dos dados de dengue 
 

 Para a análise exploratória dos dados de dengue serão utilizados os registros dos casos 
prováveis (excluídos os casos descartados) para o período de 2011 a 2019. Nesta análise, verificar
-se-á a distribuição, por semana epidemiológica e anual, dos casos prováveis de dengue por 
meio de medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão, 

variância e coeficiente de variação). 
Para a construção  da análise temporal dos dados da dengue serão utilizados o: 
-  Canal endêmico (Método do 3º quartil), seguindo as seguintes etapas: 

1. Levantamento dos dados de incidência de casos prováveis da doença, distribuídos por 

semana epidemiológica, nos últimos 10 anos; 
2. Definição da série histórica a ser analisada (mínimo de cinco anos), por meio da exclusão 

dos anos epidêmicos; 
3. Preparação dos dados por semana epidemiológica de cada ano, em ordem crescente, para 

facilitar o cálculo dos quartis: limite inferior/LI: Q1 =percentil 25 e limite superior/LS          
(Q3= percentil 75); 

4. Cálculo da mediana (Q2=percentil 50) das incidências de casos prováveis registrados no 
período selecionado; 

5. Cálculo de Q1 (limite inferior), aplicando a equação: 

                                  
6. Cálculo de Q3 (limite superior), aplicando a equação: 

                                  
7. Por fim, faz-se a representação gráfica dos valores obtidos.                          

 
  No método do 3º quartil, os limites de controle superior e inferior são construídos a partir 
dos valores Q1 e  Q3 , obtidos pelas equações acima citadas.  

 Os valores compreendidos entre os limites inferiores (LI) e limites superiores (LS) 

correspondem ao nível endêmico da doença, ou seja, o limite de variação esperada para cada 
semana epidemiológica (SE). Quando os valores observados para o ano corrente ultrapassam os 
do LS da variação esperada, diz-se que está ocorrendo uma epidemia. A opção da mediana, 
como medida de tendência central, na confecção do canal endêmico, justifica-se pela distribuição 

não normal da incidência da dengue e também por esta ser uma medida mais robusta, 
adequando-se melhor a séries históricas de menor duração. 

4
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  Figura 3 – Canal endêmico semanal (método do 3º quartil) dos casos prováveis de 
  dengue (excluindo os descartados). Pernambuco, SE 32/2019 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- Diagrama de controle (distribuição interquartilar), incorporando os seguintes passos: 

1. Organização dos dados por ano e semana epidemiológica, para identificar os anos 

epidêmicos e em seguida excluí-los; 
2. Preparação dos dados por semana epidemiológica de cada ano em ordem crescente para 

facilitar o cálculo dos quartis; 
3. Cálculo da mediana; 

4. Cálculo de Q1, aplicando a  equação: 

                         
5.  Cálculo de Q3, aplicando a equação: 

                         
     6. Cálculo de Q (desvio quartilar), aplicando a fórmula: 
                               
 

7. Cálculo da linha do limite inferior com base no terceiro quartil menos dois desvios-

 quartilares; 
8. Cálculo da linha do limite superior com base no terceiro quartil mais dois desvios-

quartilares. 
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Fonte: Sinan/DGIAEVE/SEVS/SES/PE 
Nota: Dados sujeitos a alterações. SE: semana epidemiológica; Q: quartil. 
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  Este método parte do pressuposto de que o quartil define o ponto de divisão da série de 
observações que têm de um lado um quarto e de outro três quartos da série. O limite superior de 

controle (LSC), ou limiar epidêmico, é calculado com base no valor do terceiro quartil da série 
temporal, que pode ser casos mensais, semanais, ou outra unidade de tempo, de pelo menos 
cinco anos. Isto significa que em três quartos do tempo, espera-se um número de casos abaixo 
do limiar (Figura 4). 

 
 Figura 4 – Diagrama de controle (distribuição interquartilar) dos casos prováveis de dengue 
 (excluindo os descartados). Pernambuco, SE 1 a 32/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Gráficos de Controle de Soma Acumulada (Cumulative Sum Control Charts – CUSUM)   
  O gráfico de controle CUSUM é uma ferramenta estatística que acumula informações das         
amostras de um processo, ponderando-as igualmente, isto é, as amostras têm o mesmo peso. O 

procedimento para a utilização do gráfico de Soma Acumulada baseia-se na coleta sucessiva de 
amostras de tamanho n na qual é obtida a estatística da Soma Acumulada. Estes gráficos são    
capazes de detectar pequenas mudanças na distribuição da característica do evento, manter um 
controle estreito sobre o processo e dar uma estimativa do novo nível do processo ou da nova 

média. 
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Nota: Dados sujeitos a alterações. SE: semana epidemiológica; Q: quar-
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Para a construção do gráfico de controle CUSUM dos dados da dengue serão utilizados os 
seguintes procedimentos: 

1. Começa propriamente com o cálculo dos desvios do valor nominal, isto é, a diferença entre 
o valor observado (média amostral) e o valor nominal  µ0;   

2. De posse deste desvio, a Soma Acumulada é iniciada. A Soma Acumulada , para o Ci i-ésimo 
período é a soma de todos os desvios do valor nominal desde o período 1 até o período i, 

dada por:  
 
 
 

 Ci  = Soma acumulada  
              Xj = Valor observado  

 µ0 = Valor nominal  (média histórica dos anos não epidêmicos selecionados) 
3. Se o evento permanece sob controle para o valor médio desejado µ0, as somas acumuladas 

descrevem um percurso aleatório com média zero. Porém, se a média muda para algum    
valor µ1>µ0, uma tendência ascendente (positiva) se desenvolverá na soma acumulada (Ci).       
Reciprocamente, se a média muda para algum valor abaixo  µ1<µ0 , a soma acumulada Ci,  
terá uma direção negativa. Por esta razão, se nos pontos demarcados aparecer uma       

tendência para cima  ou para baixo, deve-se considerar isto como evidência de que a média 
do processo mudou e uma busca de causas assinaláveis deve ser realizada. 

 
 Figura 5 – Gráfico de controle de soma acumulada dos casos prováveis de 
 dengue (excluindo os descartados). Pernambuco, SE 1 a 29/2019 
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Ci = Ʃ (Xj - µ0)=(Xi - µ0) + Ci-1, i ≥ 1 
            j=1 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 De modo geral, recomenda-se  sempre a utilização de vários métodos e sobretudo a análise 

integral da informação complementada com a opinião de especialistas, uma vez que se deve  
considerar as vantagens e limitações de cada método para cada doença  e situação particular, as 
quais não devem substituir a informação qualitativa que eles fornecem. 
 Por outro lado, é necessário continuar no aprimoramento dessas técnicas e adaptá-las às 

reais condições do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 
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