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Ementa
Apresenta uma visão geral de como a informática e tecnologias de informação estão remodelando o
contexto da saúde. A ênfase desse curso será na Ciência dos Dados e, portanto, serão apresentados
fundamentos dessa área, suas aplicações em saúde e principais abordagens. Trata-se de uma disciplina
interdisciplinar que será conduzida por um professor da Computação com diversos convidados em Saúde,
incluindo Medicina, Enfermagem e Farmácia. Serão desenvolvidos projetos práticos interdisciplinares
voltados ao trabalho colaborativo entre alunos de computação e outras áreas, por essa razão, estão
convidados a participar do curso alunos da Computação, Saúde e outras áreas interessadas.

Programa
A análise computacional de dados em saúde tem crescido em relevância e impacto não apenas pelo
desenvolvimento de estratégias e algoritmos, como também pela crescente quantidade de dados
disponíveis. Este curso está organizado em três grandes bloco: primeiro, traz uma visão geral da
informática e saúde ou eHealth; segundo, traz uma visão geral de dados em saúde que estão disponíveis
publicamente, organizando-os conforme a escala de análise, por exemplo: molecular, celular, tecidos,
indivíduos e grupos. Será dada uma visão panorâmica de abordagens para a análise desses dados,
envolvendo: estatística, aprendizagem de máquina, redes complexas e ontologias. O curso trará uma visão
prática envolvendo a apresentação de ferramentas e seu uso na análise de dados. Por ser projetada para
ser interdisciplinar, essa disciplina prevê a interação de alunos de computação, engenharias, matemática e
estatística com outras áreas, principalmente aquelas voltadas à saúde. Por essa razão, não é requerido
conhecimento especializado em computação para a participação na disciplina.
Dentre os principais tópicos abordados estão:
ú

ú
ú
ú

Visão geral dos dados em Biologia e Saúde e suas escalas
 Atômico e molecular
• código genético e proteínas
• drogas
 Vírus, bactérias e células
 Tecidos
 Indivíduos
• Model Organism Databases
 Grupos de indivíduos e populações
• epidemiologia
Natureza dos dados clínicos e representação de conhecimento em Saúde
Saúde Baseada em Evidências
Introdução à Ciência dos Dados e sua aplicação no contexto da Saúde
 Alguns problemas tratados pela ciência dos dados
• Interações entre organismos (e.g., indivíduos, doenças) e moléculas (e.g., medicamentos),
predição de doenças e tratamentos
• Sintomas e possíveis diagnósticos
• Genética, proteínas (e seu formato) e sua expressão (fenótipo)
• Catalogação e classificação de organismos e suas características e interações
• Análise de dados e sua aplicação no treinamento de profissionais em Saúde
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• Learning Health Care System
Abordagens para análise, predição e recomendação com dados em saúde
• Modelos estatísticos e probabilísticos
• Redes complexas e Ciência das Redes
• Semântica e ontologias
• Aprendizagem de máquina
 Ferramentas para análise, predição e recomendação com dados em saúde
 Medicina personalizada
Sistemas de informação em Saúde e modelagem
 Escalas de modelagem
• Modelos do corpo humano
• microbiologia, bioquímica e farmacologia
• processos fisiológicos
• comportamentos
• saúde e doença
• diagnóstico
• avaliação, tratamento e intervenção
• Modelos operacionais em unidades de saúde
• Modelos de sistema e estratégicos
• epidemiologia, políticas e promoção da saúde
 Prontuário Eletrônico do Paciente
 Guidelines e pathways
• Computer-Interpretable Guidelines (CIGs)
 Interoperabilidade e padrões
Suporte ao diagnóstico e apoio à decisão clínica
Paciente virtual, modelos do corpo humano e simulação em saúde
Aprendizagem médica apoiada por computador e jogos em saúde
Reconhecimento de imagens e padrões de dados em saúde
Pesquisa científica em informática e saúde


ú

ú
ú
ú
ú
ú

Critérios de Avaliação
O curso será avaliado a partir de dois trabalhos e exercícios feitos em sala de aula. As datas das
avaliações serão definidas no primeiro dia de aulas.
A especificação do trabalho será entregue em documento específico. O trabalho terá datas de entrega
parciais que serão definidas em sala durante o curso.
Cálculo da média: médiase = (trabalho1 * 4 + trabalho2 * 4 + exercícios) / 10
Cálculo de conceitos para alunos da Pós (não há exame):
•

A → média médiase >= 8,0

•

B → média 8,0 > médiase >= 6,5

•

C → média 6,5 > médiase >= 5,0

•

D → média médiase < 5,0

Nesta disciplina não haverá exame final.
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