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Contextualização 
O século 21 é marcado pela geração de informações sem precedentes na história, uma 
vez que os dados produzidos são inéditos e praticamente instantâneos. Assim, a grande 
questão que emerge é a capacidade de triagem, tratamento e análise da gama de 
informações. As bases de        dados que existente com os registros desses dados são as 
mais diversas                                 na Web profunda quanto à visível. Portanto, precisamos 
de                                                          ferramentas específicas para identificação, extração e  
                                                                     conversão dos dados essenciais para o mais eficaz                                                               
                                                                 diagnóstico possível, como, por exemplo, busca de 
                                                                 patentes na saúde pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
Montar telão com projeção simultânea de 04 projetores e neles demonstrar redes de 
informações científicas obtidas do big data de forma explorar aquisição do 
conhecimento pela visão periférica, como: explorar questões de pesquisa, planejamento 
e gestão da inovação. Como estudo de caso, analisar a rede de cientistas da saúde 
pública brasileira  e extrair as core competencies que trabalham com a doença dengue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
Aquisição de telão 4 x 3 m, 4 projetores Qumi, “caneta” interativa, softwares e 
hardwares que proporcionem a projeção da tela do computador e a imersibilidade 
direta do telão para o computador. 

Resultados e Análises 
 04 projeções realizadas numa única imagem no 
no telão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A visão periférica proporcionou aumento do espectro de análise em cerca de 4 vezes 

em relação a 01 projetor e em 20 vezes a tela do computador 15”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A imersibilidade colaborou para agilizar e dinamizar o tempo com toque na tela 

interagindo na extração de dados, tratamento, análise e planejamento de ações, no 
que tange as correlações de redes, grupos e sub-grupos da rede em “dengue”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A análise realizada em tela desktop de 15” dispende tempo extremamente superior, 
além de imprecisão na resolubilidade e detalhes da amostra. Destaca-se que numa 
tela convencional há necessidade de mudar inúmeras páginas (telas), levando ao 
‘esquecimento’ da informação anterior pelo cérebro em razão da perda de visão 
periférica. 

 

Considerações Finais 
O big data ocorre em todas as áreas do 
conhecimento e na saúde não é diferente. 
Há que se buscar novas formas de tratar e 
analisá-los para melhor planejamento da 
gestão tecnológica. Assim, a imersão 
com visão ampliada favorece a inovação 
para ciência e o desenvolvimento. 
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