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Conflitos de interesse
● Nenhum relacionado com a apresentação.

http://gabriel.med.br/







http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4297092389120709

GRIFE: Modelagem de sistemas complexos



Big data?



Big data?

● Machine learning
● Processamento 

paralelo
● Técnicas inteligência 

artificial
● Redes neurais
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3h cirurgia = 180 linhas

Um paciente, uma cirurgia curta
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Um dia, uma sala cirúrgica
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5400 linhas

Um dia, um centro cirúrgico 10 SO



1.971.000 linhas

Um ano, um centro cirúrgico 10 
SO



98.550.000 linhas

Um ano, dados multicentricos (50 
hospitais)
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E



VERACIDADE

● Fenômeno da amortização;
● Dados incompletos;
● Dados inconsistentes;

○ ex: hora diferente bd diferente.
○ ex: variáveis subjetivas

● Múltiplos sinônimos / erros de grafia;
○ Variáveis categóricas.





Data mining VS Machine learning
● Supervisionado vs não supervisionado;
● Objetivo específico (ex: pesquisa) vs modelo 

dinâmico;
● Pré-processamento manual vs automático;



Big data VS Ensaios Clínicos



Estudos de associação
Big Data EnsaiosCoortes, casos e controles

PRECISÃO DOS DADOS, simplicidade da análise, planejamento prévio, erro amostral

Número de associações avaliadas, menor custo, validade externa, velocidade de coleta



Big Data
● Associações definitivas*

○ “Ciência vive mudando..”
● Análises hierárquicas

○ evitaria reposição hormonal 
proteção CV

● Múltiplas descobertas
○ Simultaneas, inesperadas



Big Data
● Mas são observacionais e ..

○ “Correlation is not causation..”
● Dados menos confiáveis
● Maior incidência de associações 

indiretas
● Muitas vezes os resultados são 

ininteligíveis..
Para que serve?



Modelos preditores
● Se variável é associada 

indiretamente ou é efeito não 
interessa.

● Entender o modelo não 
interessa.

● Precisão do modelo e 
consistência (ausência de 
overfitting) interessam.

CONSORT VS STROBE VS STARD VS TRIPOD



● Cuidado com interpretação 
de parâmetros de modelos 
preditores multivariáveis..

● Regressão múltipla é modelo 
preditor!!!!!!!!!!!!!!!
○ Coeficientes lábeis;
○ Não extrapolar!



Big data VS estatística
● Frequentista:

○ Teorema central do limite… p-valor é ainda 
menos importante.

● Bayesiana
○ Pilar na geração/atualização de crenças;
○ Interpretação amigável ao usuário.



IC95 e ICred95
Intervalo 95% = 80 - 100 mmHg (PAM)

● Frequentista:
○ Se vários estudos forem repetidos, os IC95% 

da média irão se encontrar nesse intervalo 
95% das vezes. Foco = média verdadeira

● Bayesiana
○ p(PAM 80-100) = 95%. Foco= intervalo 

esperado



Estatística em big data
● Em big data média oscila pouco → artifícios 

frequentistas são pouco informativos.
● Fatores bayesianos (substituem p)



Fatores bayesianos
● Interpretação fácil;



Fatores bayesianos
● Interpretação fácil;



Fatores bayesianos
● Interpretação fácil;
● Pode comparar 2 modelos diretamente, não 

precisa tanto de hipótese nula!
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https://patents.google.com/patent/US8695593B2/en

Weaning and decision support system for mechanical ventilation




