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a. INTRODUÇÃO: 
 O século 21 é marcado pela geração de informações sem precedentes na história. Os 

dados produzidos são inéditos e praticamente instantâneos. Assim, surge a questão da 

capacidade de triagem, interpretação e conversão de grandes quantidades de informação 

existente. As bases de dados existentes com registros dessas informações são as mais 

diversas, desde a Web profunda à visível. Portanto, precisamos de ferramentas específicas 

para extração, tratamento e análise dos dados essenciais, como por exemplo, busca de 

patentes. 

 

b. OBJETIVOS: 
Analisar redes de informações científicas dentro do big data num espectro de visão 

periférica, a fim de explorar questões de pesquisa, planejamento e gestão da inovação em 

qualquer área do conhecimento. Exemplificando-se para tal, rede de cientistas essenciais 

para a saúde pública, especificamente a doença dengue. 

 

c. METODOLOGIA: 
Construir e utilizar tela imersiva com sistemas de computador possibilitando imersibilidade 

de usuários num espectro de visão ampliada proporcionada por 04 projetores numa só tela, 

de forma que o público colabore através do espaço e do tempo de forma ágil, dinâmica e 

imersível (toque na tela interagindo com computador) para extração de dados, tratamento, 

análise e planejamento de ações. 

 

d. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 
Há necessidade de analisar os 2,5 x 10

18
 bytes criados diários no mundo. Assim, como o 

auxílio da inteligência artificial, aumenta a capacidade de entender as informações para 

melhoria nas tomadas de decisão em qualquer nível de gerência. Contudo, mesmo após 

filtragem dos dados, o cérebro humano não consegue extrair, combinar e resolver as 

informações num espectro de uma tela de computador. A atividade sensorial da visão tem 

melhor acurácia usando toda visão periférica de dados numa tela maior que o ser humano. 
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e. RESULTADOS E ANÁLISES: 
Obteve-se êxito em obter a extração, tratamento e análise dos dados extremamente superior 

ao de uma tela comum de desktop. Igualmente, o espectro de visualização dos dados foi 

muito maior (figura 1), com detecção das correlações de redes, grupos e sub-grupos, o que 

numa tela convencional seria necessário mudar inúmeras páginas (telas) levando ao 

‘esquecimento’ da informação anterior pelo cérebro devido pouca visão periférica. 

 

 

 

f. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O fenômeno de big data é real em todas as áreas do conhecimento. Há que se buscar novas 

formas de tratar e analisar os dados para o planejamento e gestão. Assim, a imersividade 

numa tela ampliada favorece a inovação em qualquer área da ciência, não obstante, na 

saúde – onde há busca constante dos cientistas em melhor qualidade de vida para o ser 

humano. 

 


