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RESUMO

As pessoas encontram nas redes sociais um ambiente livre para expressar suas dores, temores e doenças, como forma de compartilhar seu 
sofrimento com a coletividade. O uso da Mineração de Dados permite o tratamento de dados não padronizados para geração de conhecimento 
estratégico que apoie à tomada de decisão, qualificando a governança da saúde. No levantamento dos dados são utilizadas técnicas, softwares e 
algoritmos de mineração de dados em redes sociais para: extrair, tratar e organizar os dados, este processo é chamado de KDD (Knowledge-
Discovery in Databases), gerando conhecimentos não detectáveis pelos tradicionais relatórios determinísticos e que permitem à tomada de 
decisão dos gestores públicos a partir de informações ricas em conhecimentos. O Bigdata pode ser uma novidade para startups, empresas on-line 
e algumas empresas públicas, mas muitas empresas grandes o veem como algo que elas já passaram algum tempo tentando dominar. Alguns 
gestores reconhecem a natureza inovadora dessa técnica, mas a consideram parte do trabalho ou parte da rotina de uma evolução continua na 
direção de um volume maior de dados. Os objetivos desta pesquisa são: [1] Apresentar técnicas computacionais modernas e capazes de auxiliar a 
governança da saúde pública brasileira através da geração de conhecimento útil e estratégico a partir da mineração de dados não padronizados 
nas redes sociais como ferramenta de apoio à tomada de decisão; [2] Aproximar a saúde pública brasileira às tecnologias modernas, usando 
recursos de baixo custo, código aberto e informações úteis disponíveis nas redes sociais; [3] Mapear as necessidades disponíveis nas redes 
sociais; [4] Identificar os tipos de redes sociais mais utilizadas pela população para a saúde. A Metodologia utilizada foi a quantitativa e aplicada. A 
partir do grande volume de dados gerado nas redes sociais, desenvolvemos essa pesquisa utilizando a técnica de mineração de dados para extrair 
informações sobre os impactos que a Chikungunya causa no dia a dia da população. Foi utilizada uma abordagem de natureza experimental nos 
testes, sendo aplicado em um modelo real e quantitativo para a apresentação dos resultados. Com os resultados obtidos através de técnicas de 
mineração de dados foi possível conhecer e monitorar um importante problema na saúde pública atual. Na aplicação do modelo foi utilizado uma 
técnica de “raspagem” de dados no Facebook pesquisando postagens com os vocábulos “Chikungunya”, “Chicungunha” e “Chikungunha”, 
gerando uma amostra de 460 postagens e comentários dessas postagens, realizadas entre os dias 20/12/2017 a 11/01/2018, de usuários 
brasileiros sem identificar os autores das postagens, mantendo assim o anonimato dos textos postados. Os resultados desta mineração de dados 
mostra o sofrimento da população com relação a Chikungunya gerando assim um gráfico (nuvem de palavras) que permite observar alguns 
vocábulos que mais se destacam, permitindo classificá-los por categoria: Sentimentos Negativos (DORES, DOENÇA, HORRÍVEL, MUITAS DORES, 
AINDA SINTO, DEPRESSÃO, CRISE), Sensações de Tempo (ANO, MESES, DIA, SEMPRE), Sensações Localizadas (CORPO, OLHO, PÉ, OMBRO, 
ARTICULAÇÕES, CABEÇA) e Sentimentos de esperança nos profissionais (REMÉDIO, MÉDICOS, REUMATOLOGISTA, FISIOTERAPEUTA, 
TRATAMENTO). Concluindo, esta pesquisa mostrou as inúmeras possibilidades que a ciência de dados, a mineração de dados e a Inteligência 
Artificial podem oferecer à Gestão da Saúde pública. Esta pesquisa mostra que as oportunidades de aplicação são muitas, são reais e viáveis. A 
iniciativa privada já se utiliza destas tecnologias, mas na gestão pública se aproxima lentamente. É necessário desenvolver novas pesquisas que 
aproximem a Saúde Pública das tecnologias emergentes, de baixo custo e de grandes impactos. Esta pesquisa não se encerra aqui, ela abre novos 
horizontes para novos insights de pesquisadores atentos às pesquisas multidisciplinares envolvendo: Gestão, Tecnologia da Informação e Saúde 
Pública.
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