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Dados coletados na rotina da Rede 
Municipal Especializada em DST/Aids 
de São Paulo utilizados em pesquisa: 
relato de experiência
Com o objetivo de discutir o uso de dados coletados por unidades de saúde de DST/AIDS em pesquisas, comparou-se 
o conteúdo e preenchimento de instrumentos de coleta de dados. Observaram-se ausência de padronização, poucas 
variáveis comuns a todos os formulários e graus de preenchimento diferenciados. 69% dos instrumentos apresentaram 
completitude superior a 70%. Foram detectadas dificuldades de se obter estatísticas globais, com baixa possibilidade do 
uso dos dados sem um tratamento prévio. É necessária uma política de qualidade da informação, que pode repercutir na 
melhoria da qualidade da atenção à saúde.
Descritores: Sistemas	de	Informação;	Fontes	de	dados;	Coleta	de	dados;	Análise	de	dados;	Infecções	por	HIV;	Síndrome	de	
Imunodeficiência	Adquirida. 

To discuss aspects of data collected at health facilities for STD/AIDS for research and health assessments, comparisons 
of the content and completion of data from instruments used by the clinics are provided. It was observed lack of standar-
dization of instruments, different degrees of completion and few variables were common to all questionnaires. 69% of the 
instruments showed completeness exceeding 70%. It was highlighted the difficulty of obtaining comprehensive statistics 
with low possibility of using data without prior treatment. There is the need to implement a policy of quality information 
that could improve the quality of healthcare.
Descriptors: Information	systems;	Data	sources;	Data	collection;	Data	analysis;	HIV	infections;	Acquired	Immunodeficiency	
Syndrome. 

Con el objetivo de discutir el uso de los datos recogidos en servicios de salud en DST/SIDA en investigaciónes, se reali-
zaram comparaciónes del contenido y la terminación de los instrumentos de recolección de datos. Se observo ausência 
de estandarización de los instrumentos, diferentes grados de realización de cada uno, pocas variables comunes a todos 
los cuestionarios. 69% de los instrumentos mostraron integridad superior al 70%. Existia dificultad de obtener estadísti-
cas completas, con poca posibilidad de utilización de los datos sin tratamiento previo. Es necesario una política de infor-
mación de calidad que puede contribuir a la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria.
Descriptores: Sistemas	de	información;	Fuentes	de	datos;	Recolección	de	datos;	Análisis	de	datos;	Infecciones	por	HIV;	Sín-
drome	da	Inmunodeficiencia	Adquirida.
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INTRODUÇÃO

A Rede Especializada em DST/AIDS da Secretaria Municipal 
da Saúde de São Paulo (RME) é formada por 24 unidades 

de saúde, tendo entre suas finalidades incentivar o conheci-
mento do estado sorológico de grupos populacionais, cons-
tituindo importante fonte de dados epidemiológicos1. Apesar 
da grande quantidade de dados provenientes destas unidades, 
as análises estatísticas são incipientes, evidenciando a neces-
sidade de investimento na utilização dos dados que permitiria 
a melhora da qualidade, contribuindo no planejamento de 
políticas públicas. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) requer informações que 
permitam o monitoramento de situações de saúde, o controle 
da produtividade e o repasse de recursos financeiros. Grande 
parte destas informações resulta da interpretação de dados de 
Sistemas de Informação e do preenchimento de formulários 
específicos, registrados manualmente, armazenados em pron-
tuários e, de modo geral, com pouca racionalidade.

Em relação à DST/aids, o Sistema de Informação para Centros 
de Testagem e Aconselhamento (SI-CTA), foi implantado em 
2002 inicialmente nestes serviços, sendo que os de maior com-
plexidade continuaram a utilizar instrumentos de coleta próprios 
e em alguns casos, não informatizados. O SI-CTA tem o objetivo 
principal de organizar os dados provenientes da demanda para 
testes sorológicos, permitindo também a caracterização do perfil 
epidemiológico da clientela ao longo do tempo2,3. 

Com a implantação parcial do SI-CTA na rede, deparou-se 
com a dificuldade da utilização de dados oriundos de dife-
rentes instrumentos de coleta para o desenvolvimento de dois 
estudos sobre infecção recente pelo HIV-1 (IR) no Município 
de São Paulo4,5. Durante o desenvolvimento destes estudos 
foi necessária a comparação destes instrumentos, revelando 
aspectos que se julgou importante serem apresentados e 
discutidos como um relato de experiência, constituindo o 
objetivo deste estudo. A realização de pesquisas que visem à 
descrição e análise de processos de trabalho e sua influência 

na saúde da população podem desempenhar um papel rele-
vante na compreensão da relação entre produção de conhe-
cimento, inovação e incorporação de tecnologia em saúde6-8.

METODOlOGIA
Trata-se de relato de experiência sobre a utilização de dados 
de quatro Unidades Especializadas em DST/AIDS (dois CTA e 
dois Serviços de Assistência Especializada-SAE) participantes 
do estudo original5. O levantamento de dados foi feito com 
base em sete instrumentos de coleta distintos: Pós-teste, Pré-
aconselhamento coletivo, Formulário SI-CTA, Mini prontuário 
e cadastramento, com versões denominadas, pelos pesquisa-
dores, de Resumo e Complementar. Dado aos vários tipos de 
instrumentos foi elaborado um formulário para transcrever o 
conteúdo de variáveis semelhantes: datas (coleta de sangue 
e de nascimento), estado sorológico (HIV-1 e VDRL), resulta-
do do teste para Infecção Recente (IR), conhecimento sobre o 
estado sorológico no momento da coleta, unidade de atendi-
mento, cidade e bairro de residência, características demográ-
ficas (sexo, idade, escolaridade, ocupação, situação marital, 
cor, renda familiar), variáveis de comportamento (uso de dro-
gas, tipo de exposição, prática sexual, uso de preservativo) e 
de risco (do parceiro, número de parceiros, referência a DST). 

Foram criadas novas variáveis para contemplar os diferentes 
formatos nas perguntas, ou para complementação das informa-
ções e neste caso foram agregados os dados de questões fecha-
das e os do campo “observações”. Para ocupação, por exemplo, 
criou-se a variável “situação empregatícia” com três categorias: 
empregado, desempregado/sem remuneração e aposentado. 

No estudo original5 foi criada uma lista única com o nome 
de todos os indivíduos com sorologia HIV positivo, oriundos 
de cada uma das unidades participantes, o que permitiu a 
retirada das duplicatas do banco de dados, optando-se por 
manter as informações contidas no instrumento da primeira 
coleta, que correspondia ao primeiro resultado positivo. 

No presente estudo, criou-se uma variável denominada 
“completitude”, para avaliar um dos aspectos da qualidade de 
dados. Esta refletia a proporção de ausência de informação, 
com base nas variáveis comuns a todos os questionários e 
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foi expressa em percentual, posteriormente classificada em 
quatro categorias arbitrárias (<30%; de 30 a 49,9%; de 50 a 
69,9% e 70% e mais).

Para alguns participantes foi necessário recuperar a data da 
coleta do sangue em registros não informatizados presentes 
nas unidades. 

Para as categorias da variável risco do parceiro utilizou-se a 
hierarquização de risco contida no consenso do Comitê Assessor 
de Vigilância Epidemiológica do Programa Nacional de DST/aids. 

Os campos dos instrumentos foram agrupados em: con-
trole administrativo; demográficos e socioeconômicos; epi-
demiológicos, do atendimento e de práticas e conhecimento 
sobre a doença. Em cada agrupamento buscou-se reunir em 
subgrupos assuntos semelhantes, porém com denominações 
distintas nos diversos instrumentos, explicitando em alguns 
casos as opções de resposta. 

Em algumas das unidades de saúde pesquisadas, mais de 
um instrumento de coleta foi utilizado durante o período de 
estudo, de modo não concomitante, enquanto que em outras, 
observou-se a utilização de um único instrumento. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 
da SMS-SP, com aplicação de termo de consentimento livre e 
esclarecido no momento da coleta dos dados para realização 
da sorologia anti-HIV e para detecção de IR.

RESUlTADOS
O estudo original utilizou dados de instrumentos de quatro 
unidades de saúde da SMS/SP: CTA Henfil e CTA Pirituba, 
SAE Campos Elíseos e SAE Lapa, que oferecem os mesmos 
serviços de testagem e aconselhamento em DST/AIDS.

Com base nos sete instrumentos analisados, observou-se 
que somente duas variáveis (Data de Nascimento e Sexo) cons-
tavam em todos eles. Outras três (Nome/senha/nome comple-
to/codinome; Residência, bairro, cidade, estado; Escolaridade/ 
Instrução/Grau de instrução), apesar de serem comuns a todos 
os instrumentos, apresentavam denominações e categorias de 
respostas distintas. Por exemplo, para escolaridade, em um ins-
trumento tratava-se de pergunta semiestruturada sobre a série 

e o grau e em outros três, constavam perguntas fechadas com 
número diferente das categorias de resposta. 

Quatro instrumentos apresentaram variáveis de modo exclu-
sivo. Para as variáveis epidemiológicas observou-se inexis-
tência de variáveis comuns a todos os instrumentos e alguns 
deles praticamente não incluem variáveis epidemiológicas. Em 
alguns instrumentos a variável que permitia investigar risco de 
exposição se referia aos últimos 10 anos e em outros, somente 
ao último ano. Observou-se, ainda, que um instrumento utili-
zou indistintamente tipos de exposição e prática sexual, com 
um grande número de opções de respostas.

A completitude das informações foi superior a 70% 
em 69,3% dos instrumentos, sendo que esta distribuição 
foi semelhante em três das quatro unidades. (Tabela 1). 
Observaram-se graus de não preenchimento diferencia-
dos segundo tipo variável: Sexo e Tipo de exposição (0%); 
Renda familiar (1,7%); Escolaridade (3,9%); Profissão (4,7%); 
Prática sexual (9,5%); Cor (13,2%); Situação Marital (10,9%); 
Presença de DST (32,2%) e Exame de VDRL (42,9%).

Cada unidade de saúde apresentava uma forma diferente 
de registrar o usuário (número sequencial a partir da data 
do início de funcionamento da unidade, número sequencial 
vinculado ao ano vigente ou com ambos os métodos). Em 
alguns instrumentos, a variável data não especificava ao que 
se referia, permitindo sua compreensão somente após a aná-
lise do dado preenchido. Observou-se também, que a data 
de atendimento, em alguns instrumentos, não correspondia à 
data de coleta do sangue, uma vez que a pessoa nem sempre 
completava o fluxo do atendimento, fornecendo os dados e 
colhendo o sangue no mesmo dia. 

Em relação ao local de moradia, pelo fato de não estar dis-
ponível, só foi possível agregar a informação segundo macro 
regiões da cidade e segundo Capital, Grande São Paulo, 
Interior e outros Estados. 

 
DISCUSSÃO
O presente artigo trata do relato de uma experiência de uso 
de dados coletados de rotina para caracterização de perfil 

Tabela 1 - Participantes segundo completitude da informação em seus instrumentos de coleta. Quatro unidades de DST/
AIDS, Município de São Paulo, 2002 a 2004.
 
Completitude (%)

<30

30,0	–	49,9

50,0	–	69,9

70,0	e	+

Total

Unidade 1
n %
2	 0,8

1	 0,4

2	 0,8

233	 97,9

238 100

Unidade 2
n %
1	 5,3

0	 -

1	 5,3

17	 89,5

19 100

Unidade 3
n %
0	 -

0	 -

1	 3,5

28	 96,5

29 100

Unidade 4
n %
1	 0,5

15	 7,5

125	 62,8

58	 29,2

199 100

Total
n %
4	 0,8

16	 3,3

129	 26,6

336	 69,3

485 100
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epidemiológico da clientela de serviços da rede especiali-
zada de DST/AIDS. Em função da existência de diferentes 
instrumentos de registro de dados foi necessário adotar um 
procedimento de revisão dos conteúdos de cada instrumento 
e criação de um novo formulário para viabilizar a análise do 
conjunto de unidades participantes. 

Esta análise foi utilizada na caracterização do perfil epide-
miológico de pessoas com infecção pelo HIV-1 e verificação 
de variáveis associadas ao IR pelo HIV-16 e se mostrou viável 
também pelo alto percentual de completitude observada no 
presente estudo. A completitude é uma das dimensões de 
qualidade da informação e tem sido utilizada para avaliação 
de diversos sistemas de saúde9-12. 

O estudo original garantiu outras destas dimensões - a 
oportunidade e a não duplicidade dos dados analisados. A 
existência de registros em duplicata corresponde, provavel-
mente, à dinâmica de movimento sob a condição de um 
resultado positivo para o HIV-1. É possível que pessoas sintam 
necessidade de procurar outras unidades para confirmação 
do resultado da sorologia. 

A retirada das duplicatas do banco de dados do estudo 
original5 visou evitar o sub ou super dimensionamento das 
características dos participantes do estudo. Dado que a 
informatização dos serviços era incipiente, este levantamento 
foi particularmente trabalhoso e exigiu retorno aos dados 
registrados manualmente. É recomendável, portanto, buscar 
soluções para esta questão, como a padronização da forma 
de registro da matrícula de um indivíduo.

No presente estudo, as unidades de saúde participantes 
utilizavam o mesmo laboratório de referência, o que era um 
critério importante para a pesquisa original5. No entanto, para 
o estudo comparativo de perfil epidemiológico de pessoas 
com e sem IR6, a inclusão de dois tipos de unidades distintas 
(SAE e CTA) levou a uma dificuldade adicional por utilizarem 
instrumentos diferentes. 

A identificação do indivíduo na unidade pode apresentar 
potencial de viés em estudos epidemiológicos. Considerando 
que alguns dos indivíduos com sorologia positiva para o HIV 
buscam espontaneamente outras unidades de saúde e que 
durante o período de estudo poderiam ser usuários de mais de 
uma das unidades envolvidas, a retirada das duplicidades e a uti-
lização das informações da primeira coleta evitaram potenciais 
vieses de caracterização do perfil epidemiológico dos mesmos. 

Pelo fato da data de atendimento nem sempre coincidir 
com a da coleta de sangue, assim como com a da entrada do 
soro no laboratório, torna-se necessário distingui-las nos for-
mulários. No caso de estudos que visam estimar tempo de IR, 
a apresentação de datas de preenchimento diferentes poderia 
ser um problema. Em função disso, foi necessário checar 
estas datas no prontuário e no registro do laboratório, num 
processo trabalhoso somente justificado para a realização do 

estudo. Adicionalmente, seria importante, no caso do cálculo 
de IR, que o formulário permitisse a especificação distinta 
das datas de mais de uma coleta, até que se concluísse o 
resultado da presente testagem. Sente-se, ainda, necessidade 
de esclarecimento quanto ao conceito de primeira coleta: 
trata-se de uma primeira sorologia da pessoa (na vida) ou uma 
primeira sorologia em uma determinada unidade, ou ainda 
uma primeira sorologia após nova exposição?

A não disponibilidade do endereço limitou o conhecimen-
to sobre esta dimensão, uma vez que, numa cidade como São 
Paulo, existem bairros com o mesmo nome, em diferentes 
regiões. Além disso, é comum a pessoa relatar o nome de 
uma determinada região como sendo o bairro, perdendo a 
especificidade do local de moradia. 

As opções: “afastado e preso”, acrescentadas à situação 
profissional, permitiram ampliar a análise: o afastado não 
pode ser considerado desempregado, isto é, recebe algum 
tipo de renda e a condição de preso eleva o risco de exposi-
ção ao HIV, por isso merece ser expressa enquanto tal13.

O fato de a variável “cor” estar presente em um único 
instrumento restringiu sua caracterização. Ressalta-se, no 
entanto, que informações a respeito desta característica em 
estudos na área de saúde, eram incipientes até recentemente, 
tendendo a ser mais bem estudadas com investimentos em 
padronização na coleta desta informação.

A informação sobre o sexo do usuário foi considerada 
pelos investigadores como a informada no instrumento de 
coleta da unidade, apesar de se reconhecer que, isolada, é 
insuficiente para caracterização do perfil epidemiológico 
desta população.

Nem sempre a implantação de um novo modelo de instru-
mento de coleta de dados é acompanhada por iniciativas de 
capacitação, observando-se, numa mesma unidade, interpreta-
ções distintas para uma mesma variável. O processo de intera-
ção que se estabelece, no momento da coleta de dados, entre 
o responsável pela coleta da informação e o informante, estará 
condicionado pela possibilidade de flexibilização no campo 
da interpretação e padronização da coleta da informação.

Observou-se índice de completitude da informação de 
85%, o que permitiu a caracterização do perfil epidemioló-
gico de pessoas com infecção pelo HIV-1 e verificação de 
variáveis associadas ao IR pelo HIV-15. É preciso evidenciar, 
no entanto, que foi grande o investimento metodológico para 
obter um banco de dados confiável, com minimização dos 
problemas oriundos da coleta e registro dos dados.

Constatou-se, grande dificuldade para agregar informações 
dos diferentes tipos de questionários utilizados nas unidades. 
Preocupação semelhante foi apontada em estudo realizado na 
Tanzânia, que sugere a introdução de métodos criativos que 
minimizem esforços das equipes de saúde, para qualificar os 
registros, reduzindo a possibilidade de introdução de erros 
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quando da transcrição dos dados para meios eletrônicos14. 
Como a população do presente estudo advém de SAE e 

CTA da RME foi possível comparar algumas características 
com dados de usuários da mesma rede, publicados ante-
riormente2, obtendo-se similaridade quanto: a proporção 
de participantes do sexo masculino (78,4 vs. 81%, respecti-
vamente estudo atual e anterior); cor (branca 63,2 vs. 65%; 
parda 25,3 vs. 24%; preta 10,8 vs. 10%); escolaridade (1º 
grau incompleto e 2º completo 26 vs. 23%); tipo de expo-
sição (homossexual 34,5 vs. 36%). Entretanto, semelhanças 
não foram verificadas para situação marital (solteiros 61,7 vs. 
70,4%; casados 22,3 vs. 14,7%); tipo de exposição (heteros-
sexual 47,5 vs. 34% e UDI 3,2 vs. 1%) e proporção de VDRL 
reagente (25 vs. 19,2%), indicando uma possível mudança 
no perfil dos usuários com resultado positivo para o HIV-1. 

Estudos periódicos que identifiquem mudanças no perfil 
epidemiológico continuam sendo indicados, e a recomenda-
ção para notificação de casos de HIV-1 no Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação (SINAN) pode colaborar para isso15. 
Nas unidades da RME, os dados coletados no momento da tes-
tagem são úteis para compor um quadro preliminar de exposi-
ção e de risco epidemiológico para o HIV-1. Somente a análise 
dos mesmos, entretanto, permitiria que esta função fosse cum-
prida. Na confirmação do diagnóstico seria interessante que a 
investigação sobre a exposição e risco fosse aprofundada e, se 
possível, complementada, o que nem sempre ocorre.

Os dados coletados na rotina das unidades participantes 
deste estudo são, em parte, referidos e de foro íntimo, o que 
requer abordagens específicas, que promovam a qualidade 
nas respostas obtidas e permitam aprofundar o conhecimento 
sobre aspectos pessoais, ambientais e relacionais envolvi-
dos no surgimento daquele caso16,17. Outro problema a ser 
enfrentado refere-se à falta de normatização de conceitos 
para o registro de determinadas variáveis, o que requer esfor-
ços em capacitações continuadas. 

Observou-se, ainda, que frequentemente o registro ele-
trônico dos dados constantes da ficha do SI-CTA era feito 
no momento do atendimento presencial, desviando-se da 

proposta original que era produzir um registro informatizado, 
disponibilizando inclusive etiquetas de identificação para os 
tubos de coleta de sangue. 

Pelo fato de que as unidades de saúde representam uma 
importante fonte de dados, justifica-se o investimento em 
tecnologia da informação, promovendo a integração dos 
sistemas e otimizando todo o processo de produção da infor-
mação, para melhoria da sua qualidade18. 

O nível municipal, onde ocorrem os eventos e a as ações 
de coleta de dados, se apresenta como o mais oportuno para 
o aprimoramento dos dados. Uma reflexão sobre a validade 
de dados de um determinado sistema de informação aponta 
para problemas quanto à forma de obtenção do dado, norma-
tização de conceitos, tipo de informante, formação profissio-
nal para a atividade de coleta de dado, duplicação do registro 
em vários sistemas e a quase inexistente devolução de infor-
mações para a unidade de saúde18. Dessa forma, mantém-se 
o desafio da utilização da informação consolidada por quem 
produz os dados. Para tal, buscam-se tecnologias que apóiem 
e reorientem estes processos19. 

As Nações Unidas, entre outras instituições internacio-
nais, recomendam para o funcionamento adequado de um 
sistema de informação em saúde, que os procedimentos de 
coleta dos dados estejam convenientemente normatizados, 
os manuais de operação prevejam todas as situações possí-
veis, os responsáveis pelas atividades conheçam a impor-
tância do que fazem, e que haja supervisão e assessoria 
adequadas20. Certamente, a implementação destas medidas 
traria a melhoria da qualidade da informação produzida, 
possibilitando a ampliação de seu uso em diversos cam-
pos, como a avaliação de serviços de saúde, os estudos 
epidemiológicos e o apoio à definição de programas de 
saúde21,22. Acredita-se que a ampliação do uso reverterá em 
melhoria da qualidade da informação, num movimento de 
retroalimentação contínua. Com a ilustração apresentada 
neste estudo, espera-se contribuir para o debate em torno da 
temática sobre uso de dados coletados na rotina de serviços 
de saúde para fins de pesquisa.                   
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