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RESUMO

O Estado do Ceará registrou nos últimos vinte anos muitos avanços no planejamento de políticas públicas de cuidados com a saúde que 
propiciaram a redução dos índices de mortalidade infantil, mas essa redução parou nos últimos anos. A tecnologia também evoluiu em vários 
sentidos nos últimos anos, na redução de custos de desenvolvimento de software, de armazenamento e de processamento de dados, na 
utilização de aplicativos móveis que facilitam o contato rápido com a população, tudo isso permitindo a utilização em larga escala de recursos 
como: Mineração de dados, Data Mart, BI (Business Intelligence), Inteligência Artificial entre outros, capazes de gerar inteligência e conhecimento 
que apoiem à tomada de decisão estratégica dos responsáveis pelas políticas e planejamento da saúde pública. Objetivos: Essa pesquisa 
multidisciplinar, envolvendo a Ciência da Computação, a Administração, a Estatística e a Saúde Pública, tem como objetivo principal desenvolver 
modelos preditivos de mortalidade infantil usando algoritmos da inteligência artificial e mineração de dados, capazes de gerar conhecimentos até 
então não percebidos ou não utilizados pela gestão da saúde pública para apoiar suas ações, políticas e planejamentos, visando a redução da 
mortalidade infantil no estado do Ceará ou em qualquer outro estado, pois trata-se de uma pesquisa replicável. Como objetivos secundários 
estão os resultados obtidos através do uso das técnicas estatísticas geradas a partir dos dados coletados. A Metodologia A metodologia utilizada 
foi a quantitativa que extrai informações estatísticas relevantes dos algoritmos aplicados, mas apoiada por pesquisas bibliográficas que sustentam 
as teorias aplicadas. Essa também é uma pesquisa aplicada, pois seus resultados serão aplicados no mundo real em benefício de nossa 
comunidade ou comunidades de outros estados ou localidades. Os dados para uso nesta pesquisa foram coletados da base pública do DATASUS 
do Ministério da Saúde especificamente dos sistemas SIN (Sistema de Informações de Mortalidade) e SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Os 
dados foram processados usando comitê de redes neurais, executada em 100 (cem) épocas, utilizando K-Folds (K=10), isto é, cada rede neural 
usou 10 (dez) arquivos com 70% de aprendizado e 30% para os testes, usando a técnica de Cross Validation. Os resultados foram obtidos a partir 
dos dados do Ceará, onde nascem mais de 130 mil crianças por ano e morrem mais de 1.600 crianças antes de completar um ano de vida, TMI 
(Taxa de Mortalidade Infantil) médio de 12,3, isto é, a cada 1.000 nascimentos, 12,3 crianças morrem antes de completar um ano. As principais 
causas da mortalidade infantil observadas são: baixo peso ao nascer, redução das semanas de gestação, poucas ou nenhuma consultas pré-natal, 
pouca idade e baixa escolaridade das mães, entre outras questões. Quando aplicamos milhares de vezes os algoritmos de Redes Neurais em 20 
variáveis das características de 8.159 óbitos infantis e de 10.235 nascidos vivos que sobreviveram ao primeiro ano de vida, alcançamos acurácia 
média de 97,41% (+/- 0,40%) na predição do futuro. Concluindo, esta pesquisa mostrou algumas possibilidades que a Inteligência Artificial pode 
oferecer à Gestão da Saúde pública. A partir dos resultados podemos inferir que é possível predizer a mortalidade infantil usando algoritmos de 
Inteligência Artificial com margem de erro satisfatória, possibilitando o uso dessa tecnologia da baixo custo no apoio as estratégias da saúde 
pública no Brasil. Os testes mostraram que são capazes decifrar os padrões e prever a mortalidade ou risco de mortalidade com alto nível de 
acerto, entretanto,  “NÃO QUEREMOS PREVER MORTES, QUEREMOS PODER EVITÁ-LAS, MITIGANDO OS RISCOS”.
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