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RESUMO
O presente estudo objetivou aplicar técnicas de mineração de texto para a descoberta de
conhecimentos sobre a esquistossomose a partir de documentos científicos disponíveis no acervo
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Trata-se de um estudo retrospectivo e exploratório da base de
dados memoriasioc.fiocruz.br, a partir da qual foram obtidos 179 resumos de artigos científicos
publicados no período de 2005 a 2015, selecionados pelo descritor “schisto”. Para realizar a
descoberta de conhecimentos, foram utilizadas técnicas de mineração de textos (text mining) com o
auxílio do software Weka 3.6.12 (Universidade de Waikato – Nova Zelândia). A extração de termos
mais freqüentes foi realizada pelo método de indexação Frequência do termo – Frequência inversa de
documentos (TF-IDF). A categorização de documentos, por sua vez, aconteceu por dois métodos:
classificação por aprendizado de máquina (machine learning), utilizando árvores de decisão (decision
tree)/algoritmo C4.5, e classificação por agrupamento (clustering) / algoritmo Kmeans .
Posteriormente, o conhecimento revelado foi avaliado por especialistas da área e foram fornecidos
indicadores sobre o desempenho do método desenvolvido.
Resultados: Foram obtidas listas dos termos mais frequentes de cada ano e uma lista de termos
referentes a todo o período de 2005-2015. Os termos mais freqüentes foram 'Schistosoma mansoni',
'schistosomiasis mansoni', 'Biomphalaria glabrata', 'mansoni infection' e 'Biomphalaria tenagophila'.
Os especialistas classificaram as listas de termos mais freqüentes como úteis para despertar o
interesse pelo conteúdo original dos documentos, e destacaram os termos 'Control programs',
'endemic areas', 'worm burden', 'polymerase chain', 'molecular PCR-RFLP', 'PCR –ELISA', 'magnetic
resonance', 'oxamniquine treatment', 'molecular PCR-RFLP, 'low-endemicity area, ' DNA extraction, ' e
'population movement' como termos capazes de indicar a evolução das pesquisas entre 2005-2015.
Os especialistas identificaram os termos 'PAK antigen', 'PAS antigens' e 'Alhandra Faecal' como
termos desconhecidos no contexto da esquistossomose. O conjunto de documentos foi classificado
em 4 classes pela àrvore de decisão com um índice de acerto de 59%, comparado à opinião do
especialista, indicando a necessidade de aperfeiçoamento do classificador em trabalhos futuros. Os
documentos foram agrupados em 10 grupos descobertos pelo sistema, e foram identificados padrões
úteis no conteúdo dos grupos.
Conclusão: Foi descoberto e avaliado o conhecimento sobre a esquistossome conforme a proposta
do estudo, e ficou evidenciado a necessidade do conhecimento especialista para o sucesso na
aplicação de técnicas de mineração de textos.
Palavras-chave: Classificação de documentos; extração de termos; Schistosoma; Aprendizado de
Máquina;classificação por agrupamento.

ABSTRACT
This research aims the knowledge discovery of schistosomiasis from scientific documents available on
Web Site Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. This is a retrospective, exploratory study of database
memoriasioc.fiocruz.br, which has been used to get 179 summaries of scientific documents, published
between 2005 and 2015, selected by descriptor “schisto”. To get knowledge discovery it has been
applied Text Mining techniques supported by software Weka 3.6.12, (University of Waikato – New
Zealand). The extraction of most frequent terms was carried out by indexing method called Term
Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF). The categorizing of documents, in turn, took
place through two methods: classification by machine learning using decision tree/C4.5 algorithm and
classification by clustering/kmeans algorithm. Thereafter, the knowledge revealed was evaluated by a
specialist in the area and were provided indicators regarding performance of methods applied.
Outcomes: It has been extracted list of most frequently terms from each year and a final list of all
terms period 2005-2015. The most frequent terms was 'Schistosoma mansoni', 'schistosomiasis
mansoni', 'Biomphalaria glabrata', 'mansoni infection' e 'Biomphalaria tenagophila'. The lists were
evaluated by experts from domain knowledge as useful considering the process of awakening interest
in the original content of the documents, and highlighted the following terms: 'Control programs',
'endemic areas', 'worm burden', 'polymerase chain', 'molecular PCR-RFLP', 'PCR –ELISA', 'magnetic
resonance', 'oxamniquine treatment', 'molecular PCR-RFLP, 'low-endemicity area, ' DNA extraction, '
and 'population movement' as able to indicate the evolution of researches between 2005-2015 from
the lists of terms. The experts identified the terms: 'PAK antigen', 'PAS antigens' and 'Alhandra Faecal'
as unknown terms in the context of schistosomiasis. The set of documents was classified into 4
classes by Decision Tree with a 59% success rate, compared to the expert opinion; indicating a need
for improvement in the classifier in future work. The documents were grouped into 10 groups found by
the system, and useful patterns have been identified in the group’s content.
Conclusion: knowledge about schistosomiasis was discovered and evaluated according to the study
proposal, and evidenced the need for expert knowledge for success in applying text mining
techniques.
Keywords: Classification of documents; terms extraction; Schistosome; Machine Learning;
Classification by clustering.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 9
2 EMBASAMENTO TEÓRICO .................................................................................. 11
2.1 MINERAÇÃO DE TEXTOS.................................................................................. 11
2.2 O PROCESSO DE MINERAÇÃO DE TEXTOS................................................... 12
2.2.1 DEFINIÇÃO DO OBJETIVO ............................................................................. 13
2.2.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DE TEXTOS ........................................................... 13
2.2.3 INDEXAÇÃO E NORMALIZAÇÃO ................................................................... 13
2.2.4 CÁLCULO DA RELEVÂNCIA ........................................................................... 14
2.2.5 SELEÇÃO DE TERMOS .................................................................................. 15
2.2.6 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM TEXTOS ....................................... 16
2.2.6.1 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO OU
CATEGORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ................................................................... 17
2.2.6.2 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO POR AGRUPAMENTO DE
DOCUMENTOS ........................................................................................................ 20
2.2.7 PÓS-PROCESSAMENTO ................................................................................ 22
2.3 ESQUISTOSSOMOSE ........................................................................................ 22
2.3.1 EPIDEMIOLOGIA ............................................................................................. 22
2.3.2 CICLO BIOLÓGICO ......................................................................................... 23
2.3.2 TRATAMENTO E CONTROLE ......................................................................... 25
2.3.3 ESTUDOS DE TI/BIOINFORMÁTICA APLICADOS À ESQUISTOSSOMOSE 25
3 ARTIGO .................................................................................................................. 27
4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO ............................................................................... 40
REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 45
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO
DESCOBERTO POR TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE TEXTOS ........................ 48

9

1 INTRODUÇÃO

O progresso tecnológico na aquisição e armazenamento de dados juntamente
com o crescimento no número de usuários da internet vem garantindo o aumento na
geração de informações digitais. O número de websites ativos saltou de 206 milhões
em 2010 para 1 bilhão em 2014, e a estimativa é ultrapassar mais de 1 bilhão de
websites em 2016/2017. O número de usuários da internet representava menos que
1% da população mundial em 1995, e em maio/2016 o percentual de usuários
atingiu 40% da população mundial (em torno de 3,4 bilhões de pessoas)
(http://www.internetlivestats.com). Em vista disso, a utilização da mineração de
textos torna-se cada vez mais necessária à medida que cresce a quantidade de
textos armazenada em formato digital (McDonald & Kelly, 2012).

A mineração de textos, muitas vezes mencionada como descoberta de
conhecimentos em textos, é uma ciência multidisciplinar, que procura solucionar os
problemas ligados à sobrecarga de informação pela combinação de técnicas de
mineração de dados, aprendizado de máquina, processamento da linguagem
natural, recuperação da informação e gestão do conhecimento (Feldman & Dagan,
1995; Lopes, 2014). Esse conjunto de técnicas fornece condições para a busca e
extração de informação útil em coleções de textos (bases de dados textuais), por
meio da identificação e exploração de padrões encontrados nestes textos (Feldman
& Sanger, 2007). Os métodos mais comuns para descoberta do conhecimento são:
extração de informações, sumarização, rastreamento de tópicos (topic tracking),
ligação de conceitos (concept linkage), agrupamento (clustering) e classificação ou
categorização (Wives, 2002; Pais et al. 2007).

O elemento chave e ponto de partida da mineração de textos é a coleção de
documentos, ou córpora. São aplicados ao córpora métodos para conversão dos
dados não estruturados em estruturados. Uma vez estruturados, pode-se identificar
e quantificar as características dos documentos, como: caracteres, palavras, frases,
termos e conceitos (Feldman & Dagan, 1995; Bhumika et al. 2013). A análise das
características dentro do documento e entre os documentos permite a descoberta de
padrões, associações e tendências, denominados como o conhecimento descoberto
na coleção de textos (Pais et al. 2007; Sharmila et al. 2014)
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A magnitude da esquistossomose enquanto Doença Tropical Negligenciada
(DTN) e o grande volume de informações publicadas sobre o formato de
documentos científicos disponíveis na internet justificam o emprego de métodos de
mineração de textos visando à busca pelo conhecimento. De acordo com o
Ministério da Saúde, a magnitude de sua prevalência associada à severidade das
formas clínicas e a sua evolução conferem à esquistossomose uma grande
relevância enquanto problema de saúde pública (Ministério da Saúde, 2014).
Estimativas da Organização Mundial da Sáude (OMS) revelaram que mais de 258
milhões de pessoas têm sido infectadas em 78 países considerados endêmicos
localizados na África Subsaariana, Oriente Médio, Caribe e América do Sul,
resultando em cerca de 200.000 mortes por ano (Neves et al. 2014; OMS, 2016).
Estima-se que no Brasil cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas sob o
risco de contrair a doença. Os estados das regiões nordeste e sudeste são os mais
afetados, sendo que a ocorrência está diretamente ligada à presença dos moluscos
transmissores. Atualmente, a doença é detectada em todas as regiões do país.

Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo descobrir conhecimento
sobre a esquistossomose a partir de documentos científicos publicados no período
de 2005-2015, no site memoriasioc.fiocruz.br, utilizando-se de técnicas de
mineração de textos.
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1 MINERAÇÃO DE TEXTOS

A quantidade de informações publicadas diariamente na internet tem
aumentado consideravelmente nos últimos anos. Conforme o site de estatísticas
Internet Live Stats (http://www.internetlivestats.com), o número de websites ativos
saltou de 206 milhões em 2010 para 1 bilhão em 2014, e a estimativa é ultrapassar
mais de 1 bilhão de websites em 2016/2017. O número médio de documentos
publicados no site Scielo (http://www.scielo.org) entre 2010 e 2015 ficou em torno de
22.000 documentos; em 2000 esse número era de 7.132. Já o número de artigos no
Google Acadêmico (http://scholar.google.com) com o descritor “schisto” contabilizou
436 documentos em 2015, enquanto que em 2010 eram 156 documentos – esse site
totalizou 18.100 documentos para uma busca em qualquer período de publicação.
Diante disso, técnicas de mineração de textos têm sido cada vez mais utilizadas com
o intuito de reduzir a sobrecarga das informações geradas, e facilitar análises dos
dados e tomadas de decisão por parte do usuário, como nos nos estudos de Loh
(2001), que extraiu sintomas de laudos médicos para análises qualitativas e
quantitativas, e no trabalho de Gomes (2013) que utilizou mineração de textos para
categorização de pedido de patentes.

A mineração de textos é o processo de busca e extração de informação útil
em coleções de textos (bases de dados textuais) por meio da identificação e
exploração de padrões. A mineracao de textos utiliza técnicas provenientes de outras
áreas, como a Mineração de Dados, Aprendizagem de Máquina, Processamento da
Linguagem Natural e Gerenciamento do Conhecimento. (Feldman & Dagan, 1995).

A terminologia mineração de textos tem sido utilizada como sinônimo de
descoberta de conhecimentos em textos (Knowledge Discovery in Texts - KDT),
mineração de dados em textos (Text Data Mining) e descoberta de conhecimentos a
partir de bancos de dados textuais (Knowledge Discovery from Textual Databases)
(Feldman &Dagan, 1995; Lopes, 2004; Morais e Ambrósio, 2007).

Segundo Wives (2002), a Descoberta de Conhecimento em Textos pode ser
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considerada uma evolução natural da recuperação de informações”. Sistemas de
Recuperação da Informação geralmente operam baseados em entradas de palavraschave informadas pelo usuário e apresentam como resultado as informações
recuperadas que atendam àquelas entradas. Já em um processo de Descoberta de
Conhecimento, o resultado das pesquisas é tratado de forma a descobrir
relacionamentos e/ou dados implícitos entre eles, produzindo assim um novo
conhecimento, que enfim possa ser útil ao usuário – conforme descrito em Feldman
& Hirsh (2007).

2.2 O PROCESSO DE MINERAÇÃO DE TEXTOS

Existem duas abordagens típicas para a execução da mineração de textos: a
análise semântica, baseada na funcionalidade dos termos encontrados nos textos, e
a análise estatística, baseada na freqüência dos termos encontrados nos textos.
Estas abordagens podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto (Ebecken et
al. 2003).

Na análise semântica a sequência dos termos e a organização dos termos é
respeitada e é avaliada pra identificar qual a sua função, utilizando-se de técnicas de
Processamento de Linguagem Natural (PLN), conforme Câmara Júnior (2013).

A análise estatística não considera a ordem dos termos dentro do texto, e a
importância é dada pelo número de vezes em que o termo aparece no documento e
na coleção. Na verdade o documento passa ser representado por um modelo
conhecido como “bag of words – BOW”, onde a sequência das palavras, a
pontuação e a estrutura do texto é descartada, o documento é representado por um
modelo que utiliza os termos e suas frequências de ocorrência. Esse tipo de modelo
não é suficiente para interpretação completa dos textos mas provê uma quantidade
de informações necessárias para as atividades de agrupamento e recuperação da
informações a partir de grandes coleções de textos (Morais e Ambrósio, 2007).

Em geral, o processo de mineração de textos é composto pelas seguintes
etapas: 1) definição do objetivo, 2) levantamento dos textos, 3) pré-processamento,
4) indexação enormalização, 6) cálculo da relevância dos termos, 7) seleção dos
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termos, 8) pós-processamento ou análise dos resultados (Morais & Ambrósio, 2007;
Bhumika et al. 2013).

2.2.1 DEFINIÇÃO DO OBJETIVO

Nesta etapa identifica-se claramente o escopo do problema e o objetivo da
aplicação das técnicas de mineração de textos. Deve-se também escolher a base de
textos a ser utilizada, as restrições existentes, a tarefa de extração de padrões
apropriados para o problema e como o resultado da análise pode ser utilizado
(Corrêa et al. 2012).

2.2.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DE TEXTOS

Na etapa de preparação ou pré-processamento dos textos, encontra-se a
principal diferença entre os processos de Mineração de Textos e Mineração de
Dados (Corrêa et al. 2012). Essa etapa se faz necessária em função da variedade
dos formatos dos documentos e a grande quantidade de objetos que eles carregam
além das palavras, como desenhos, tabelas e códigos de controle, que não são
interessantes para este processo de mineração.Geralmente, os documentos são
convertidos para a forma de texto plano sem formatação (Feldman e Sanger, 2006).

Devem ser executadas atividades de tratamento e padronização da coleção
de textos em um formato estruturado que preserve as características necessárias
aosobjetivos definidos na etapa de identificação do problema (Feldman e Sanger,
2006).

2.2.3 INDEXAÇÃO E NORMALIZAÇÃO

A Indexação busca indentificar os termos ou características mais relevantes
dos textos e os transforma em índices. Na verdade, os documentos passam a ser
representados por vetores de palavras, e o Modelo Espaço Vetorial (Vector Space
Model – VSM) é a aplicação mais comum para categorização de documentos
(Bhumika, 2013; Gomes, 2013).
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Após a estruturação dos textos, é necessário tratar a alta dimensionalidade
dos dados gerados, o que é um fato comum e esperado em função do tamanho dos
textos e da quantidade de documentos. Para auxiliar na solução deste desafio
utiliza-se de três técnicas de mineração de textos: a) A identificação dos termos por
meio de um analisador léxico que define como serão estruturados os termos
(simples ou compostos), b) a remoção das stopwords, tais como conjunções e
preposições, e c) a normalização morfológica (stemming) onde as variações
morfológicas como sufixos e prefixos são retiradas das palavras (Wives, 2002).

Alguns autores como Rezende et al. (2003) e Bhumika (2013) colocam que a
aplicação das técnicas anteriores acontecem durante a fase de pré-processamento
dos textos. Já autores como Loh (2001) e Wives (2002) ratificam que a aplicação
das técnicas acontece na etapa posterior, Indexação e Normalização.

2.2.4 CÁLCULO DA RELEVÂNCIA

A escolha dos termos mais relevantes normalmente é feita sobre a avaliação
de sua frequência, mas a relevância de um termo também pode ser feita
considerando a análise estrutural do documento ou posição sintática de uma palavra
(Wives, 2002). O cálculo da relevância, e consequente escolha dos termos, impacta
na redução da dimensionalidade do vetor de palavras, conforme Feldman e
Sanger(2007).

Há várias fórmulas para cálculo da relevância ou do peso de um termo. As
mais simples, e de uso mais frequente, são baseadas no cálculo da frequência :
frequência absoluta, frequência relativa e frequência inversa de documentos. Outros
cálculos mais sofisticados como information gain relacionado à probabilidade de um
termo transmitir mais ou menos informação, também podem ser utilizados. Cálculos
como o information gain e o chi-square, puderam em experimentos, reduzir a
dimensionalidade por um fator de 100 sem perder a qualidade da categorização
(Wives, 2002; Feldman e Sanger, 2007).

A frequência absoluta ou Term Frequency é contabilizada pelo número de
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vezes em que aparece o termo dentro do texto, mas não é aconselhada porque não
é capaz de fazer distinção entre os termos que aparecem em poucos documentos e
os que aparecem em muitos documentos, com isso uma palavra pouco frequente em
um documento pequeno pode ter a mesma importância de uma palavra muito
frequente de um documento grande (Morais e Ambrósio, 2007).

A frequência relativa é mais abrangente e considera o tamanho do documento
(número de palavras), normalizando os pesos de acordo com esta informação. A
frequência relativa é dada pela razão entre a frequência absoluta e o tamanho do
documento (Wives, 2002).

A frequência inversa dos documentos vai além das anteriores e considera a
quantidade de documentos em que o termo aparece. Há várias formas de se calcular
a frequência inversa ou o peso, mas a mais comum é dada pela razão entre a
frequência do termo no documento e a quantidade de documentos em que o termo
aparece, segundo Wives (2002).

2.2.5 SELEÇÃO DE TERMOS

O número de palavras diferentes em grandes coleções de documentos pode
ser enorme, o que significa a geração da alta dimensionalidade no vetor de
palavras/termos. Muitos termos pouco relevantes para a coleção são removidos nas
etapas de pré-processamento e indexação, mas ainda pode-se encontrar um vetor
de palavras com muitas dimensões desnecessárias e que não contribuirão com as
etapas de classficação de documentos (Feldman e Sanger, 2007).

O princípio da seleção de termos é baseado na redução da dimensionalidade
considerando os termos de maior importância nos documentos ou a sua posição
sintática dentro do texto. Mas deve-se ter cautela neste momento pois aplicações de
agrupamento, classificação e sumarização podem ser influenciadas por termos de
menor importância (Wives, 2002).

A seleção pode ser feita de várias maneiras como a filtragem baseada no
peso do termo, onde os termos abaixo de um limiar estabelecido pelo usuário devem
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ser eliminados. Há ainda a seleção baseado no peso do termo, também conhecida
por truncagem, que se distingue da anterior por estabelecer uma quantidade máxima
de termos para se fazer o corte – os termos devem estar ordenados de forma
decrescente quanto ao peso para se descartar os menos relevantes (Wives, 2002).
A seleção por indexação de semântica latente (Latent Semantic Indexing –
LSI), busca a redução da dimensionalidade identificando as dimensões ou termos
similares, mas necessita de um vocabulário presente durante a etapa de préprocessamento (Wei et al. 2007).

Na seleção por análise de co-ocorrência, são considerados os termos que
ocorrem em vários documentos ao mesmo tempo (co-ocorrência) (Morais e
Ambrósio, 2007).

Na seleção pelo método de Luhn, os termos extremos mais frequentes e
menos frequentes devem ser descartados, pois geralmente eles não são
discriminantes quanto às informações sobre o texto (Luhn, 1958).

Finalmente, a seleção por análise de linguagem natural utiliza a análise
semântica e sintática para identificar as palavras mais relevantes em um documento
(Morais e Ambrósio, 2007).

2.2.6 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM TEXTOS

Após a indexação, seleção dos termos e organização da matriz documentotermo, surge a etapa de descoberta de conhecimento pela identificação de padrões
úteis e desconhecidos presentes nos documentos(Marcacini 2002; Gomes, 2013).
Os métodos mais comuns de descoberta de conhecimento em texto,encontrados na
literatura, são: extração de informações, sumarização, agrupamento(clustering)
eclassificação ou categorização (Wives, 2002).

O objetivo da extração de informações é identificar os termos relevantes no
documento e colocá-los em formato estruturado – atividade típica da etapa de préprocessamento conforme Wives (2002).
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A sumarização é uma técnica que identifica as palavras e frases mais
importantes de um documento ou conjunto de documentos e gera um resumo ou
sumário (Wives, 2002).

2.2.6.1 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO OU CATEGORIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS

O objetivo da classificação é identificar a que classe ou categoria determinado
documento pertence, utilizando como base o seu conteúdo. Os documentos são
classificados a partir de características do texto como termos ou palavras presentes
nos documentos. Para tanto, as classes devem ter sido previamente modeladas ou
descritas através de suas características, atributos ou fórmula matemática (Wives,
2002; Kamruzzaman et al. 2005).

Além da classificação de documentos, há outras aplicações para

os

processos de classificação/categorização como a utilização em sistemas de
recuperação da informação para identificar os tópicos nos quais os documentos
devem ser alocados/indexados, ou ainda em

pré-filtragem das informações,

sistemas de extração de informações, sistemas de recomendação de informações e
leitores de e-mails ou de notícias eletrônicas (Wives, 2002; Bhumika et al. 2013).
Conforme Gomes (2003), há vários algoritmos para classificação ou
categorização de documentos e eles podem ser divididos em dois grupos: algoritmos
de Aprendizado de Máquina e algoritmos desenvolvidos a partir da área de
Recuperação de Informações. No primeiro grupo encontram-se algoritmos como:
Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machines – SVMs) (Vapnik, 1995);
classificador k-NN ou k-Vizinhos-Mais-Próximos (k-Nearest Neighbor – k-NN) (Aha,
1992); classificadores Rocchio; classificador probabilístico Naïve Bayes (NB) ou
classificadores Bayesianos (Duda & Hart, 1973); classificador Árvore de Decisão
(Decision Tree) (Quinlan, 1986); Redes Neurais; classificadores de Modelo de
Regressão; Conjuntos de Regras; Classificadores Baseados em Exemplos dentre
outros (Guo et al., 2002; Gomes & Costa, 2005; Lopes, 2004). No segundo grupo
estão

algoritmos

de

Feedback

de

Relevância;

classificadores

Lineares;
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classificadores de Exemplos Genéricos (Lopes, 2004).

Os algoritmos baseados em Máquinas de Vetores de Suporte visam encontrar
o melhor espaço fronteiriço entre as categorias, de tal forma que a margem de
separação entre exemplos positivos e negativos seja máxima. É um método
vantajoso porque não necessita de seleção de termos e pode lidar com vocábulários
extensos, mas como é um classificador binário, apresenta a desvantagem de
trabalhar somente com duas categorias de cada vez, embora haja abordagens para
estender seu uso a problemas que envolvam mais de duas classes (Vapnik, 1995).
Figura 1 : Máquinas de Vetores de Suporte – a melhor solução é encontrada no maior espaço
fronteiriço entre as margens.

Fonte: Cortes & Vapnik (1995)

Os classificadores K-NN, também conhecidos como método do vizinho mais
próximo, se baseiam na classificação de um dado documento baseado na
similaridade com as características dos documentos mais próximos – no caso os
documentos fornecidos como treinamento do algoritmo (Aha, 1992; Wang e Zucker,
2000).

Os classificadores Rocchio dividem o espaço vetorial em regiões distintas ao
redor dos centroides que representam cada classe ou categoria. O centroide de
cada categoria é definido positivamente pela média dos documentos pertencentes à
categoria e negativamente pela média dos demais documentos. Geralmente a
classificação é simples e rápida, mas apresenta problemas quando os documentos
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de uma mesma categoria se encontram espalhados no espaço. Devido ao
posicionamento do centro da massa, um documento usado em treinamento pode ser
classificado incorretamente no modelo (Catae, 2012).
Figura 2 : Classificador Rocchio

Fonte: Catae (2012).

Classificadores Bayesianos (Naïve Bayes) são baseados em cálculos
probabilísticos. A probabilidade de um elemento pertencer a uma categoria é
avaliada pela comparação entre os vetores representativos. O centróide ou vetor
protótipo da categoria define os termos que provavelmente aparecem num texto
dessa categoria. O peso associado é a probabilidade de o termo aparecer em
documentos da categoria. Quanto mais termos da categoria o texto contiver, maior a
probabilidade dele pertencer àquela categoria. O método assume que não há
dependência entre os termos, isto é, a probabilidade de um termo não é
condicionada por outro. A partir de probabilidades estimadas de que palavras
pertencem a diferentes categorias, são determinadas as probabilidades dos
documentos pertencerem a várias categorias. Os documentos são representados
por vetores que levam em consideração a frequência em cada documento (Catae,
2012).

As árvores de decisão são modelos estatísticos que utilizam uma base de
treinamento para realizar a classificação e previsão de dados (Gomes, 2013). A partir
dos exemplos contidos na base de treinamento são derivadas regras de produção,
de decisão ou de classificação, e destas regras é gerada uma árvore. As regras são
os caminhos de um nó a outro da árvore saindo do nó raiz (atributo de maior
relevância) até os nós folha (atributo de interesse ou classe). Assim para verificar os
padrões obtidos basta percorrer o trajeto do nó raiz até um nó folha nesta árvore
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(Alvarenga, 2014). Exemplos de algoritmos para classificação por árvore de decisão
são o ID3 (Quinlan, 1986) e sua versão mais nova o C4.5 (Quinlan, 1993).

As redes neurais são modelos ou sistemas computacionais inspirados no
funcionamento do cérebro humano, e são compostas por vários neurônios artificiais
interconectados em camadas, capazes de realizar aprendizado e reconhecer
padrões por meio de programação de computadores ou com utilização de
componentes eletrônicos (Haykin, 2009). Existem várias técnicas/algoritmos para
executar o treinamento da rede neural como o backpropagation, que utiliza os pesos
dos documentos de treinamento para realizar a aprendizagem sobre a classificação
dos documentos. Para as tarefas de classificação de documentos o algoritmo utiliza
uma camada da rede para a entrada, na forma de uma coleção de termos e pesos
representativos do documento, camadas intermediárias processam os pesos e a
camada de saída sugere a categoria relevante (Gomes, 2013; Fall & Benzineb,
2002; Sebastiani, 2002).

2.2.6.2 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO POR AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS

Em atividades de agrupamento, o propósito é organizar os documentos em
grupos tomando como base a similaridade entre os documentos. Ao contrário da
classificação de texto, o foco do agrupamento é encontrar automaticamente classes
ou grupos de documentos não conhecidos a priori, e por isso a análise de
agrupamentos é do tipo não supervisionada (Sharmila, 2014).

O agrupamento ou clusterização (clustering) auxilia o processamento de
descoberta de conhecimento pois identifica padrões no conteúdo dos documentos.
Também pode ser utilizada para facilitar o entendimento e identificação do conteúdo
e classes potenciais dos documentos (Morais e Ambrósio, 2007).

Tipicamente, o processo de agrupamento depende de dois fatores: uma
medida de proximidade e uma estratégia de agrupamento. A medida de proximidade
define como a similaridade entre os documentos é calculada. A estratégia de
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agrupamento se refere aos métodos e algoritmos utilizados para formação dos
grupos (Morais e Ambrósio, 2007; Bhumika, 2013).

Há diversas técnicas para cálculo de similaridade ou de dissimilaridade
(distância) dos termos em um agrupamento. Gomes (2013) destaca as seguintes
medidas de similaridade: Cosseno, Jacard,DICE, cosSim e Índice de similaridade; e
as distâncias de Minkowski,de Manhatan, de Cambera, Cord Square, Chi-squared,
Bit de Maior Ordem, Max, e Euclidiana.

Conforme Steinbach et al. (2000), de uma forma geral, há dois tipos ou
topologias de agrupamento: agrupamento particional e agrupamento hierárquico. No
primeiro tipo, um algoritimo de partição separa os documentos da coleção em uma
quantidade de partições ou grupos distintos conforme valor informado previamente
pelo usuário, e geralmente não há um relacionamento entre os grupos formados. No
agrupamento hierárquico, os grupos produzidos são aninhados, isto é, os
documentos são divididos em grupos e subgrupos

– eles mantém um

relacionamento hierárquico facilitando a localização das informações (Feldman e
Sanger, 2006). Essa vantagem exige um tempo de processamento maior já que o
algoritmo deve analisar os grupos identificados várias vezes, tornando-se uma
desvantagem. Outra desvantagem é a manutenção dos grupos que é mais complexa
(Wives, 2002).

O algoritmo K-means é indicado como o representante mais conhecido para
agrupamento particional e muito utilizado em coleções textuais (Marcacini, 2011). A
ideia por trás do K-means é utilizar termos denominados centróides para agrupar os
documentos em torno deles. O centróide é uma definição proveniente da física que
indica o centro de gravidade ou de forças de um objeto. No agrupamento de
documentos, o centróide é um vetor médio computado a partir dos demais vetores
do grupo – ele mantém as características do grupo e pode dar ao usuário, uma visão
geral do assunto tratado no documento ou conjunto de documentos (Wives, 2002).

2.2.7 PÓS-PROCESSAMENTO
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Na fase de pós-processamento é feito a validação do conhecimento
descoberto pelas atividades de mineração. A avaliação pode ser feita baseada na
opinião de especialistas no conhecimento de domínio (Correa et al., 2012), e/ou se
utilizar de indicadores estatísticos como precisão e abrangência para expressar o
mérito das estruturas, padrões e categorias encontradas, e de indicadores que
medem a subjetividade como inesperabilidade e utilidade da informação (Correa et
al., 2012; Silberschatz & Tuzhilin, 1995).

2.3 ESQUISTOSSOMOSE

A

esquistossomose

humana

é

considerada

uma

Doença

Tropical

Negligenciada (DTN) causada por vermes trematódeos do gênero Schistosoma,
popularmente conhecida no Brasil como a barriga d'água, xistose ou bilharziose. De
acordo com o Ministério da Saúde, a magnitude de sua prevalência associada à
severidade das formas clínicas e a sua evolução conferem à esquistossomose uma
grande relevância enquanto problema de saúde pública (Ministério da Saúde, 2014).

2.3.1 EPIDEMIOLOGIA

Conforme Silva e Domingues (2011) a doença não pode ser entendida apenas
como um fenômeno biológico individual senão também como evento que ocorre
dentro de contextos sociais específicos. Nessa lógica, deve-se considerar a endemia
em um contexto ampliado, observando as diferentes dimensões (política, econômica
e social).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a esquistossomose é
prevalecente em regiões tropicais e subtropicais, especialmente nas comunidades
pobres sem acesso à água potável e ao saneamento adequado. Estimativas da
OMS revelaram que mais de 258 milhões de pessoas têm sido infectadas em 78
países considerados endêmicos localizados na África Subsaariana, Oriente Médio,
Caribe e América do Sul, resultando em cerca de 200.000 mortes por ano (Neves et
al. 2014; OMS, 2016).
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De

acordo

com

a

OMS

(2016)

as duas principais formas de

esquistossomose são a intestinal e urogenital, causada pelas cinco espécies mais
comuns do verme.
Tabela 1: Espécies parasitárias da esquistossomose e sua distribuição geográfica.

Esquistossomose
Intestinal

Esquistossomose
Urogenital

Espécies parasitas

Distribuição Geográfica

Schistosoma mansoni

Africa, Oriente Médio, Caribe,
Brazil, Venezuela e Suriname

Schistosoma japonicum

China, Indonésia, Filipinas

Schistosoma mekongi

Vários distritos do Camboja e
República Democrática do Lao

Schistosoma guineensis and
related S. intercalatum

Áreas de florestas tropicais da
África Central

Schistosoma haematobium

Africa, Oriente Médio, Corsica
(França)

Fonte: OMS – Centro de Mída – Esquitossomose (2016).

Estima-se no Brasil que cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas
sob o risco de contrair a doença. Os estados das regiões nordeste e sudeste são os
mais afetados, sendo que a ocorrência está diretamente ligada à presença dos
moluscos transmissores. Atualmente, a doença é detectada em todas as regiões do
país. As áreas endêmicas e focais brasileiras abrangem 19 unidades federadas e
compreendem os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte
(faixa

litorânea),

Paraíba,

Sergipe,

Espírito

Santo

e

Minas

Gerais

(predominantemente no norte e nordeste do estado) (Ministério da Saúde, 2014).

2.3.2 CICLO BIOLÓGICO

A transmissão ocorre quando as pessoas que sofrem de esquistossomose
contaminam as fontes de água doce com seus excrementos contendo ovos do
parasita que eclodem na água. As pessoas ficam infectadas quando formas larvares
do parasita - carregadas pelos caramujos de água doce - penetram na pele durante
o contato com água infestada. No corpo, as larvas se desenvolvem em Schistosoma
adulto vivendo nos vasos sanguíneos, onde as fêmeas liberam seus ovos. Alguns
dos ovos são expelidos para fora do corpo nas fezes ou urina, para continuar o ciclo
de vida do parasita. Outros ficam presos nos tecidos do corpo, causando reações no
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sistema imunológico e danos progressivos aos órgãos (Organização Mundial da
Saúde, 2015).

No Brasil, o agente causador da esquistossomose humana é o Schistosoma .
mansoni . A manutenção de seu ciclo biológico (Figura 3) exige as formas de: verme
adulto-macho e fêmea, ovo, miracídio, esporocisto, cercária e esquistossômulo. O
parasito Schistosoma . mansoni tem um ciclo de vida complexo que envolve um
hospedeiro intermediário, o molusco aquático do gênero Biomphalaria, e um
hospedeiro definitivo vertebrado (homem, podendo parasitar outros mamíferos).
Essa espécie desenvolve sua fase adulta parasitando a luz dos vasos sanguíneos
de seus hospedeiros mamíferos, onde habita preferencialmente as vênulas do plexo
hemorroidário superior e nas ramificações mais finas das veias mesentéricas,
principalmente a inferior, local de oviposição das fêmeas. A produção de ovos, cerca
de 150 a 300 ovos por dia 5, tem início 4 a 6 semanas após a infecção e continua
por toda a vida do verme, que pode ser até mais de 15 anos no hospedeiro definitivo
(Laboratório de Estudo de Estrutura e Função de Proteínas – UFRJ, 2016)
Figura 3: Ciclo biológico do parasita.

Fonte: Lab. Estudo de estrutura e função da proteína (UFJF).
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2.3.2 TRATAMENTO E CONTROLE

De acordo com a OMS (2015), o controle da esquistossomose é baseado no
tratamento em larga escala de grupos populacionais em situação de risco de forma a
garantir o acesso a água potável, saneamento básico, educação de higiene e
controle da proliferação do caracol.

A esquistossomose é uma infecção de difícil diagnóstico clínico, sobretudo em
áreas não endêmicas. Os exames laboratoriais e a avaliação por métodos
complementares

são

essenciais

para

a

detecção

e

mensuração

do

comprometimento orgânico causado pelo Schistosoma mansoni, destacando-se os
métodos parasitológicos, imunológicos e os de imagem. Não há vacina contra a
doença e o tratamento depende da fase em que se encontra a infecção, variando
desde anti-histamínicos locais e corticosteroides tópicos na fase aguda, ao uso de
praziquantel e oxaminiquine na fase crônica. A principal forma de minimizar o
impacto desta doença endêmica é sua profilaxia e controle com medidas que se
referem a vários âmbitos da saúde pública (Vitorino et al. 2012).

Estudos recentes envolvendo instituições brasileiras e estrangeiras vem
pesquisando a eficácia da substância epiisopiloturina extraída da planta Jaborandi. A
substância mostrou vantagens sobre o praziquantel que é eficaz somente contra
vermes adultos. Outro problema do Praziquantel é que ele é administrado em dose
única, e o ciclo de vida do Schistosoma é de 56 dias. Portanto, para eliminar o verme
do organismo completamente, o infectado precisa de retratamento, que é danoso ao
fígado. A epiisopiloturina, por outro lado, além de não tóxica ao organismo, e é eficaz
contra vermes jovens e adultos do Schistosoma mansoni. (Universidade de São
Carlos, 2015; Guimarães et al. 2015).

2.3.3 ESTUDOS DE TI/BIOINFORMÁTICA APLICADOS À ESQUISTOSSOMOSE

Há várias iniciativas de pesquisa envolvendo a aplicação de Tecnologias da
Informação e Bioinformática na busca de um tratamento para a esquistossomose, e
não há pretensão de se esgotar o tema neste tópico.
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O

Projeto

SAY NO TO

SCHISTOSOMA utiliza

bioinformática

para

identificação de alvos e drogas potenciais para o seu tratamento. Por meio de
simulações computacionais em nível molecular (in silico), a pesquisa pode auxiliar
na redução do tempo e do custo para o fabricação de um medicamento contra a
esquistossomose. Atualmente a pesquisa está na fase III onde são feitos testes in
vitro e in vivo com dois novos potenciais fármacos para tratamento da
esquistossomose (https://www.worldcommunitygrid.org/research/sn2s/overview.do).

O Projeto de pesquisa coordenado por Luciana Cezar de Cerqueira Leite, do
Instituto Butantan, utilizou como base o sequenciamento feito no projeto
Genoma Schistosoma mansoni, uma rede virtual de laboratórios genômicos do
Estado de São Paulo. Os pesquisadores utilizaram o método da vacinologia reversa,
que parte de uma análise bioinformática de todo o genoma, realizando uma
varredura em uma grande quantidade de genes/proteínas para identificar quais têm
potencial de interação com o sistema imunológico do organismo, isto é, potencial de
induzir

uma

resposta

imune

vacina_para_esquistossomose /11321/).

protetora,

(http://agencia.fapesp.br/
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O presente estudo objetivou aplicar técnicas de mineração de texto para a descoberta de
conhecimentos sobre a esquistossomose a partir de documentos científicos disponíveis no acervo
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Trata-se de um estudo retrospectivo e exploratório da base de
dados memoriasioc.fiocruz.br, a partir da qual foram obtidos 179 resumos de artigos científicos
publicados no período de 2005 a 2015, selecionados pelo descritor “schisto”. Para realizar a
descoberta de conhecimentos, foram utilizadas técnicas de mineração de textos (text mining) com o
auxílio do software Weka 3.6.12 (Universidade de Waikato – Nova Zelândia). A extração de termos
mais freqüentes foi realizada pelo método de indexação Frequência do termo – Frequência inversa
de documentos (TF-IDF). A categorização de documentos, por sua vez, aconteceu por dois métodos:
classificação por aprendizado de máquina (machine learning), utilizando árvores de decisão (decision
tree)/algoritmo C4.5, e classificação por agrupamento (clustering) / algoritmo Kmeans .
Posteriormente, o conhecimento revelado foi avaliado por especialistas da área e foram fornecidos
indicadores sobre o desempenho do método desenvolvido.
Resultados: Foram obtidas listas dos termos mais frequentes de cada ano e uma lista de termos
referentes a todo o período de 2005-2015. Os termos mais freqüentes foram 'Schistosoma mansoni',
'schistosomiasis mansoni', 'Biomphalaria glabrata', 'mansoni infection' e 'Biomphalaria tenagophila'.
Os especialistas classificaram as listas de termos mais freqüentes como úteis para despertar o
interesse pelo conteúdo original dos documentos, e destacaram os termos 'Control programs',
'endemic areas', 'worm burden', 'polymerase chain', 'molecular PCR-RFLP', 'PCR –ELISA', 'magnetic
resonance', 'oxamniquine treatment', 'molecular PCR-RFLP, 'low-endemicity area, ' DNA extraction, '
e 'population movement' como termos capazes de indicar a evolução das pesquisas entre 20052015. Os especialistas identificaram os termos 'PAK antigen', 'PAS antigens' e 'Alhandra Faecal' como
termos desconhecidos no contexto da esquistossomose. O conjunto de documentos foi classificado
em 4 classes pela àrvore de decisão com um índice de acerto de 59%, comparado à opinião do
especialista, indicando a necessidade de aperfeiçoamento do classificador em trabalhos futuros. Os
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documentos foram agrupados em 10 grupos descobertos pelo sistema, e foram identificados
padrões úteis no conteúdo dos grupos.
Conclusão: Foi descoberto e avaliado o conhecimento sobre a esquistossome conforme a proposta
do estudo, e ficou evidenciado a necessidade do conhecimento especialista para o sucesso na
aplicação de técnicas de mineração de textos.
Palavras-chave: Classificação de documentos; extração de termos; Schistosoma; Aprendizado de
Máquina;classificação por agrupamento.
Knowledge discovery of schistosomiasis from scientific documents using text mining techniques
This research aims the knowledge discovery of schistosomiasis from scientific documents available on
Web Site Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. This is a retrospective, exploratory study of database
memoriasioc.fiocruz.br, which has been used to get 179 summaries of scientific documents, published between 2005 and 2015, selected by descriptor “schisto”. To get knowledge discovery it has
been applied Text Mining techniques supported by software Weka 3.6.12, (University of Waikato –
New Zealand). The extraction of most frequent terms was carried out by indexing method called
Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF). The categorizing of documents, in turn,
took place through two methods: classification by machine learning using decision tree/C4.5 algorithm and classification by clustering/kmeans algorithm. Thereafter, the knowledge revealed was
evaluated by a specialist in the area and were provided indicators regarding performance of methods
applied.
Outcomes: It has been extracted list of most frequently terms from each year and a final list of all
terms period 2005-2015. The most frequent terms was 'Schistosoma mansoni', 'schistosomiasis mansoni', 'Biomphalaria glabrata', 'mansoni infection' e 'Biomphalaria tenagophila'. The lists were evaluated by experts from domain knowledge as useful considering the process of awakening interest in
the original content of the documents, and highlighted the following terms: 'Control programs', 'endemic areas', 'worm burden', 'polymerase chain', 'molecular PCR-RFLP', 'PCR –ELISA', 'magnetic resonance', 'oxamniquine treatment', 'molecular PCR-RFLP, 'low-endemicity area, ' DNA extraction, ' and
'population movement' as able to indicate the evolution of researches between 2005-2015 from the
lists of terms. The experts identified the terms: 'PAK antigen', 'PAS antigens' and 'Alhandra Faecal' as
unknown terms in the context of schistosomiasis. The set of documents was classified into 4 classes
by Decision Tree with a 59% success rate, compared to the expert opinion; indicating a need for improvement in the classifier in future work. The documents were grouped into 10 groups found by the
system, and useful patterns have been identified in the group’s content.
Conclusion: knowledge about schistosomiasis was discovered and evaluated according to the study
proposal, and evidenced the need for expert knowledge for success in applying text mining techniques.
Keywords: Classification of documents; terms extraction; Schistosome; Machine Learning; Classification by clustering.

1 Introdução
A esquistossomose humana é considerada uma Doença Tropical Negligenciada (DTN) causada por vermes trematódeos
do gênero Schistosoma, popularmente conhecida no Brasil como barriga d'água, xistose ou bilharziose. De acordo com o
Ministério da Saúde, a magnitude de sua prevalência associada à severidade das formas clínicas e a sua evolução conferem à
esquistossomose uma grande relevância enquanto problema de saúde pública (Ministério da Saúde, 2014). Estimativas da
Organização Mundial da Sáude (OMS) revelaram que mais de 258 milhões de pessoas têm sido infectadas em 78 países
considerados endêmicos localizados na África Subsaariana, Oriente Médio, Caribe e América do Sul, resultando em cerca de
200.000 mortes por ano (Neves et al. 2014; OMS, 2016). Estima-se que no Brasil cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas
sob o risco de contrair a doença. Os estados das regiões nordeste e sudeste são os mais afetados, sendo que a ocorrência está
diretamente ligada à presença dos moluscos transmissores. Atualmente, a doença é detectada em todas as regiões do país. As
áreas endêmicas e focais brasileiras abrangem 19 unidades federadas e compreendem os estados de Alagoas, Bahia,
Pernambuco, Rio Grande do Norte (faixa litorânea), Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais (predominantemente no
norte e nordeste do estado) (Ministério da Saúde, 2014).

29
Há muita informação disponível sobre a esquistossomose em formato de textos científicos. O conhecimento da
temática e atualizações acerca da doença podem ser eficientemente revelados por meio de técnicas de mineração de textos. A
mineração de textos é o processo de descoberta de conhecimento útil em textos. Para descobrir conhecimento de forma
automática, independente da técnica de mineração de textos utilizada, é necessário, previamente, transformar ou converter os
conteúdos dos textos em uma estrutura capaz de ser facilmente tratada por um sistema computacional, conhecida como
informação estruturada (Feldmang e Dagan, 1995). A partir da informação estruturada é possível aplicar algoritmos
computacionais que garantam a extração e classificação da informação útil. As principais contribuições dos estudos de
mineração de textos estão relacionadas à busca de informações específicas em documentos, à análise qualitativa e quantitativa
de grandes volumes de textos, e à melhor compreensão dos textos disponíveis em documentos (Morais e Ambrosio, 2007).
Considerando-se a imensa quantidade de conhecimentos presentes nos diversos documentos científicos publicados nos
últimos onze anos no site memoriasioc.fiocruz.br, e que estes documentos podem conter informações importantes para os
estudiosos, o presente estudo objetivou criar uma base de conhecimentos sobre a esquistossomose e classificar a informação
utilizando-se de técnicas de mineração de textos.

2 Fundamentação teórica:
2.1 Definição de Conhecimento
Existem várias definições sobre a palavra conhecimento, mas dentro do escopo deste estudoressalta-se a definição de
Davenport e Prusak (1998), que afirmam que “conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores,
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas
experiências e informações”.
Os trabalhos de Nonaka e Takeuchi (1997) destacaram a diferença entre o conhecimento tácito e o explícito: o
conhecimento tácito é baseado em experiência pessoal, acumulado por intuição e específico ao contexto, e, dessa forma, de
difícil formulação, codificação e comunicação. Já o conhecimento explícito é aquele capaz de ser codificado e pode ser
transmitido por uma linguagem formal e sistemática. Além de ser mais facilmente transmitido às pessoas, o conhecimento
explícito,pelas suas características, recebe o foco das atividades de armazenamento, processamento e transmissão digital.

2.2 A Mineração de textos e a descoberta de conhecimentos em textos
Mineração de textos(Text Mining) é o processo de busca e extração de informação útil em coleções de textos (bases de
dados textuais), por meio da identificação e exploração de padrões encontrados nestes textos – Feldman e Sanger (2007). Por
motivos históricos, a mineração de textos herdou conceitos e ferramentas da mineração de dados tradicional, e por isso
mantém semelhanças em seus processos com uma peculiaridade essencial: enquanto na mineração de dados as informações
são totalmente estruturadas, na mineração de textos as informações são de origem não estruturada ou semi-estruturada –
textos (Feldman e Sanger, 2007).
Conforme Morais e Ambrósio (2007), a mineração de textos pode ser considerada sinônimo de Descoberta de
Conhecimento em Textos (Knowledge Discovery in Texts). Essa afirmação é corroborada pelos trabalhos de Feldman &Dagan
(1995) e Lopes (2004),que sugerem as utilizações das terminologias Mineração de Dados em Textos (Text Data Mining)
eDescoberta de Conhecimentos a partir de Bancos de Dados Textuais (Knowledge Discovery from Textual Databases).
Em geral, o processo de mineração de textos é composto pelas seguintes etapas: 1) definição do objetivo, 2)
levantamento dos textos, 3) pré-processamento, 4) indexação enormalização, 6) cálculo da relevância dos termos, 7) seleção
dos termos, 8) pós-processamento ou análise dos resultados (Morais e Ambrósio, 2007; Bhumika, 2013).
Existem duas abordagens típicas para a execução da mineração de textos: a análise semântica, baseada na
funcionalidade dos termos encontrados nos textos, e a análise estatística, baseada na freqüência dos termos encontrados nos
textos. Estas abordagens podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto (Ebecken et al. 2003). Para estudos que utilizam
coleções de documentos, a abordagem estatística é a mais apropriada, pois provê informações necessárias sobre associações
entre palavras e documentos, visto que essa é condição para as tarefas de categorização (Feldman & Sanger, 2007).

3 Procedimentos metodológicos
3.1 Metodologia
A metodologia utilizada respeitou as etapas comuns encontradas em processos de Mineração de Textos (Morais &
Ambrósio, 2007; Bhumika, 2013). , conforme apresentado na seção 2.2.
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3.1.1 Definição do objetivo
Descobrir conhecimentos sobre a esquistossomose em textos científicos, por meio das coleções de termos extraídos e a
categorização dos documentos avaliados.

3.1.2 Levantamento dos textos
A fonte do córpora foi o site memoriasioc.fiocruz.br devido ao seu foco em doenças tropicais negligenciadas, sobretudo
a esquistossomose, com vasto e respeitado acervo de publicações nacionais e internacionais. O levantamento dos resumos de
artigos científicos ocorreu no sistema de busca do próprio site, utilizando-se como descritor o termo “schisto”, perfazendo um
total de 179 resumos de artigos científicos publicados no período de 2005 a 2015. Todos os artigos científicos analisados
apresentaram resumo em língua inglesa e foram analisados nesse idioma.

3.1.3 Pré-processamento dos textos
Essa etapa se faz necessária em função da variedade dos formatos dos documentos e a grande quantidade de objetos
que eles carregam além das palavras, como desenhos, tabelas e códigos de controle, que são dispensáveis para este processo de
mineração. Os documentos selecionados no site memoriasioc.fiocruz.br foram resumos de artigos científicos em formato
Portable Document Format (PDF), os quais foram convertidos no formato Arquivo Texto Plano (TXT), utilizando-se a ferramenta
“Free PDF to Text Converter – 3.0 ®”.
Como a ferramenta principal de mineração de textos foi o Weka 3,6.12, os arquivos em formato TXT foram convertidos
para o formato do Weka, o Attribute-Relation File Format (ARFF). Através do filtro TextDirectoryToArff, todos os arquivos de
documentos foram convertidos em um único arquivo dataset. As linhas foram utilizadas como os registros e se referiram aos
documentos e as colunas foram utilizadas como os campos e se referiram ao nome do documento e ao seu conteúdo.
A identificação de termos (tokenization) foi utilizada para a definição do tipo de Token. Nesta pesquisa foram escolhidos
termos compostos, em especial os bigramas.
Posteriormente realizou-se a remoção de termos considerados irrelevantes (Stop-words). As stopwords fazem parte de
uma lista controlada conhecida como stoplist. Esta pesquisa utilizou stoplists baixadas do site Google Code Archive
(https://code.google.com/p/stop-words)e posteriormente atualizadas conforme necessidade de filtragem.
Recursos de normalização morfológica das palavras (stemming) não foram utilizados neste estudo, uma vez que não
contribuiram efetivamente para a formação de bigramas úteis.

3.1.4 Indexação e normalização dos textos
Após a criação dos arquivos em formato ARFF, criou-se a matriz documento-termo (Figura 1), onde cada documento foi
representado e indexado por um vetor multidimensional, e cada dimensão foi representada por um termo da coleção (Feldman
e Sanger, 2007). Essa matriz documento-termo seguiu a estrutura conhecida como bag-of-words, onde o documento original se
tornou um conjunto de palavras independentes extraídas do texto, mas sem manter a ordem original de onde foram retiradas.
Figura 1 - Representação esquemática da coleção de documentos transformada em uma matriz documento-termo.

Fonte: autores do estudo.
As limitações da matriz documento-termo, relacionadas à alta dimensionalidade da matriz (overfitting) e a perda do
relacionamento semântico entre os termos foram minimizadas por meio da realização de cálculos do peso dos termos
(Marcacini, 2011) , conforme descrito na próxima seção.

3.1.5 Cálculo da relevância dos Termos
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Cada documento na matriz documento-termo é representado por um vetor di=(ai1, ai2, ... aim), onde o valor de aijpode
indicar a presença/ausência do termo, ou pode indicar a importância do termo dentro da coleção de documentos. Para criar o
modelo de classificação dos documentos foi avaliada a presença/ausência do termo (valores binários). A seleção dos termos
mais representativos foi realizada por meio da frequência de ocorrência do termo (Marcacini, 2011).
O cálculo da frequência do termo (Term Frequency – TF) foi baseado nasseguintes abordagens: frequência relativa do
termo e frequência inversa do termo nos documentos, conhecido como TF-IDF. Na frequência relativa (Frel), o cálculo da
freqüência do termo considerou a frequência absoluta (Fabs) do termo no documento, adotando-se a normalização da
quantidade de palavras do documento. A normalização no Weka é dada pela razão entre o tamanho médio dos documentos na
coleção e otamanho de cada documento. No Weka 3.6.12, a frequência do termo foi dada pela fórmula: TF = log (1+Frel).
A frequência inversa nos documentos (Inverse Document Frequency – IDF) foi definida considerando-se também a
frequência inversa do termo em vários documentos da coleção. Dessa forma, foi possível aumentar a relevância dos termos que
apareceram em poucos documentos e diminuir a importância dos termos que aparecem em muitos documentos. No software
Weka 3.6.12, a freqüência inversa dos documentos foi estabelecida da seguinte forma: IDF = TF x log (TF/N), onde TF
corresponde à frequência normalizada do termo e N representa o número de documentos onde o termo apareceu.

3.1.6 Seleção dos termos
Nesta etapa os termos foram selecionados conforme o grau de importância, ordenando-se os termos de forma
decrescente conforme a sua freqüência. Adicionalmente, a lista de termos foi avaliada por um especialista e os termos menos
relevantes foram removidos. Em seguida, foram selecionados os termos mais representativos por ano e os termos
representativos de todo o período de 2005-2015.

3.1.6.1 Classificação de documentos por árvore de decisão
Para criar a árvore de decisão, foram utilizados documentos previamente classificados pelo usuário como insumo para
o aprendizado de máquina do algoritmo C4.5. Os documentos fornecidos pelo especialista como base de treinamento do
algoritmo foram classificados em: 1) Epidemiologia da esquistossomose, 2) Biologia molecular do Schistosoma, 3) Diagnóstico da
esquistossomose, 4) Outros. O classificador J48 do software Weka foi utilizado para aplicar o C4.5 e assim a classificação dos
documentos foi realizada por predição.

3.1.6.2 Classificação de documentos por agrupamento
A classificação dos documentos por agrupamento foi realizada pelo algoritmo Kmeans. No Weka 3.6.12 o Kmeans foi
aplicado via agrupador SimpleKmeans. Os autores do estudo realizaram simulações para encontrar os grupos mais adequados de
documentos utilizando a lista de termos extraídos na seção 3.1.6. Todos os termos foram comparados entre si e alocados em
cada grupo conforme a distância (similaridade) entre eles.

3.1.7 Pós-processamento
O conhecimento descoberto foi avaliado de forma subjetiva por especialistas da área e de forma objetiva por meio de
índices estatísticos que indicam a eficiência dos métodos de mineração de textos e a qualidade dos resultados. A avaliação de
especialistas foi realizada por meio de um questionário, que considerou aspectos referentes à novidade e utilidade das
informações extraídas. Os termos que mais agregaram valor ao conhecimento bem como os termos desconhecidos dentro do
contexto da esquistossomose foram apontados pelos avaliadores. Além disso, o conhecimento revelado pela mineração de
textos foi avaliado quanto à capacidade de indicar a evolução das pesquisas no período de estudo e a utilidade como referência
em buscas exploratórias. As análises foram realizadas com as opiniões de seis especialistas : 4 doutores e 2 mestres, todos
atuantes na área da esquistossomose.
A classificação de documentos por árvore de decisão foi avaliada de duas formas: 1) os documentos classificados foram
avaliados pelo especialista participante do estudo, que comparou a classificação do sistema com a sua própria classificação e
indicou correções no modelo de classificação e 2) os seguintes indicadores foram utilizados para avaliação das classificações: o
percentual geral de instâncias classificadas correta e incorretamente, a matriz de confusão (confusion matrix) que exibe a
distribuição das classificações (correta e incorreta) pelas classes, os indicadores de acuracidade Precision e Recall e o indicador
ROC Area, que indica a precisão/sensibilidade da classificação quanto à taxa de positivos verdadeiros e de positivos falsos.
A classificação de documentos por agrupamento considerou o conhecimento do especialista por meio da leitura dos
documentos de cada grupo e observação das características comuns para identificar os padrões existentes.

4 Apresentação e análise dos resultados
O presente estudo analisou 179 resumos de artigos científicos do acervo Memórias do Instituto Oswaldo
Cruzpublicados entre os anos de 2005-2015. Observou-se um predomínio de artigos publicados no ano de 2006 (n=66, 37%),
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seguido pelos anos de 2010 (n=44, 25%) e 2011 (n=21, 12%). A quantidade de artigos avaliados por ano de publicação pode ser
observado na figura 2.
Figura 2 - Quantidade de artigos científicos sobre Schistosoma publicados no acervo Memórias do Instituto Oswaldo Cruz entre
os anos de 2005-2015

.
Fonte: Dados da pesquisa.
Os termos extraídos dos documentos foram gerados em bigramas e a relação de termos representativos de cada ano é
apresentada na tabela 1. Os termos representativos de todo período avaliado são apresentados na tabela 2. Ressalta-se que os
termos que não agregaram valor ao contexto do estudo como, por exemplo, “This paper”, “among the”, “associated with”,
entre outros, foram removidos das listas de termos. As listas de termos estão representadas em ordem decrescente de acordo
com sua frequência (TF-IDF).
Tabela 1 - Relação de bigramas extraídos dos documentos organizados por freqüência e representados por ano (2005-

2010)
Fonte: Dados da pesquisa.
* F – freqüência; Pos - posição
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Tabela 1 (continuação) - Relação de bigramas extraídos dos documentos organizados por freqüência e representados por ano
(2011-2015)

Fonte: Dados da pesquisa.
* F – freqüência; Pos - posição
Tabela 2 -Relação de bigramas extraídos dos documentos correspondente a todo período avaliado (2005-2015).

Fonte: Dados da pesquisa.
* F – freqüência; Pos - posição
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A avaliação das listas feita pelos especialistas de domínio considerou aspectos subjetivos como a Novidade e a Utilidade
da informação. Abaixo é exibido o gráfico com a opinião dos especialistas para cada conjunto de dados anual. O indicador Nov1
exibe o percentual de novidade dos termos que já eram conhecidos mas que surpreendeu o pesquisador ao ser encontrado
naquela coleção. O indicador Nov2 exibe o percentual dos termos considerados completamente novos para o especialista. O
indicador Utilid informa o percentual de utilidade dos termos conforme opinião do especialista.
Figura 3 – Avaliação dos aspectos da Novidade e Utilidade da informação pelos especialistas de domínio.

Fonte: dados da pesquisa.
O resultado da avaliação indicou que, em geral, os termos já eram conhecidos pelos especialistas com um percentual
médio de novidade igual a 8% (+/-0,06) para ambos indicadores (termos desconhecidos no contexto e termos completamente
desconhecidos). Os termos que mais se destacaram foram 'PAK antigen' e 'PAS antigens' no ano de 2005 e 'Alhandra Faecal' no
ano de 2014. Eles foram identificados por 5 dos 6 especialistas como uma informação completamente nova para o especialista.
Os especialistas de domínio selecionaram os termos que eles reconheceram como novas informações dentro do contexto da
esquistossomose, conforme exibido na tabela abaixo:
Tabela 3 - Termos desconhecidos no contexto da esquistossomose segundo especialistas de
domínio

Fonte: dados da pesquisa
Tabela 3 – Continuação : Termos desconhecidos no contexto da esquistossomose segundo especialistas de domínio.
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Fonte: dados da pesquisa
Quanto ao aspecto da utilidade da informação, os especialistas julgaram que, em geral, o conjunto de termos é útil e
capaz de despertar o interesse pela leitura dos documentos originários de onde se extraiu os termos – percentual médio de
utilidade igual a 81% (+/-0,04).. Os termos que mais agregaram valor ao conhecimento dos especialistas podem ser vistos na
tabela abaixo:
Tabela 4 – Termos que mais agregaram conhecimento segundo especialistas de domínio.

Fonte: dados da pesquisa
Tabela 4 – Continuação: termos que mais agregaram conhecimento segundo especialistas de domínio.

Fonte: dados da pesquisa
Quanto à capacidade dos termos indicarem a evolução das pesquisas no período de 2005-2015, a maioria dos
especialistas (5 de 6) considerou que o conjunto de termos exibido é efetivo para este propósito. Os termos
selecionados que indicam esta evolução são: 'Control programs', 'DNA extraction', 'endemic areas', 'low-endemicity areas',
'magnetic resonance', 'molecular PCR-RFLP', 'oxamniquine treatment', 'PCR-ELISA', 'polymerase chain', 'population movement',
'worm burden'. Finalmente, a maioria dos especialistas (5 em 6) considerou que o conhecimento extraído sobre a
esquistossomose é capaz de guiar o processo de busca exploratória.
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As listas de termos extraídos dos documentos funcionaram como um índice, capaz de representar o conteúdo e
despertar o interesse no conteúdo dos documentos entre 2005 e 2015. Observou-se que o conjunto de termos é um mecanismo
útil para se avaliar a evolução das pesquisas sobre a esquistossomose no período avaliado. De acordo com tais resultados podese perceber termos como 'S Mansoni' e 'schistosoma mansoni' que tem o mesmo significado. A adição de um vocabulário no
processo de extração dos termos que considere palavras diferentes com o mesmo significado poderia reduzir o tamanho da
lista. Há de se considerar que a percepção da utilidade da informação extraída varia quanto à experiência e expectativa do
usuário (Silberchatz e Tuzhilin, 1995). Além disso, deve-se levar em conta que a seleção dos termos mais relevantes é algo crítico
para o processo, pois consiste em definir a quantidade adequada de termos que representará os documentos sem que suas
características mais importantes sejam perdidas. No corrente estudo, a seleção dos termos foi baseada no método de Luhn
(Luhn, 1958), onde os termos de alta frequência são classificados como não relevantes por aparecerem na grande maioria dos
textos e, em geral, não agregar valor para discriminar o texto. Da mesma forma, os termos de baixa frequência são considerados
conteúdos pouco discriminatórios e também são eliminados. Dessa forma, os termos de frequência intermediária são julgados
mais significativos e considerados nas análises.
Importante ressaltar a influência da escolha do Token (Manning et. al, 2008) , que determina se os termos serão
simples ou compostos. Neste estudo, a escolha de termos compostos por duas palavras (bigramas) foi definitivo para melhorar a
clareza e a representatividade do termo dentro da coleção de documentos. Nos testes realizados observou-se que termos com
somente uma palavra foram pouco informativos e contextualizados como por exemplo 'DNA' ao invés de 'mansoni DNA', assim
como termos com mais de duas palavras foram inconsistentes e confusos como 'B glabrata was'. O stemmer, comumente
utilizado para a normalização morfológica (Bhumika et al. 2013 e Wieves, 2002), não contribuiu positivamente para a formação
dos termos no presente estudo, porque tornou difícil seu reconhecimento quando exposto na relação final de termos, e por isso
não foi utilizado, ex: “schistosoma in” ao invés de “schistosoma infection”.
Além da lista de termos gerou-se a tabela documento-termo do período 2005-2015, onde cada documento foi
representado pelos termos mais frequentes. A tabela 5 demonstra a relação entre o documento e os termos que o representam
por meio de suas frequências. Ressalta-se que a tabela documento-termo é fundamental para a execução dos processos
posteriores de classificação por árvore de decisão ou por agrupamento (Feldman e Sanger, 2007).
Tabela 5 - Amostras da matriz documento termo

Fonte: dados da pesquisa
Em média os documentos foram representados por 3 termos, variando entre 1 e 10 termos no total. Não há métrica ou
referência para a quantidade ideal de termos por documento e cabe ao pesquisador encontrar a dimensionalidade ideal para a
matriz, e a posterior descoberta de padrões pode contribuir para o refinamento na seleção dos termos (Corrêa, 2012).
A classificação dos documentos por árvore de decisão utilizou 60 documentos para treinamento do algoritmo, sendo 15
documentos para cada classe previamente definida: 1) Epidemiologia da esquistossomose, 2) Biologia do Schistosoma, 3)
Diagnóstico da esquistossomose, 4) Outros. A quantidade de documentos classificados por esse métodoforam:epidemiologia da
esquistossomose (n=6), biologia molecular do Schistosoma (n=109), Diagnóstico da esquistossomose (n=19) e outros (n=45).
O modelo extraído do conjunto de documentos que possibilitou a sua classificação ficou composto por 8
galhos(incluindo a raiz), 13 nós de decisão e 9 folhas (classificações) (Figura 4).
Figura 4 - Árvore de decisão representativa do modelo classificador:
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Fonte: dados da pesquisa
Figura 5 - Modelo classificador dos documentos:

Fonte: dados da pesquisa.
A descoberta de conhecimento por meio de classificações é uma estratégia de exposição rápida e concisa sobre um
determinado conteúdo existente em uma coleção de documentos. Na etapa de classificação dos documentos utilizando Árvore
de Decisão foi necessário a criação de um novo conjunto de termos, uma vez que uma nova base de documentos previamente
classificada foi adicionada à coleção de documentos existentes. Durante os testes observou-se que termos comuns, como por
exemplo “detection of”, considerados na etapa anterior pouco representativos quanto ao significado, revelaram-se de grande
contribuição na formação da árvore de decisão, porque geralmente possuiam boa frequência e distribuição dentro da coleção.
Apesar dos esforços em melhorar o nível de acertos na classificação, a árvore ou o modelo classificador não atingiu mais que
59% de acerto considerando a opinião do especialista. Não há medida exata para determinação da quantidade de amostras
necessárias para o treinamento do algoritmo, tal que, Feldman e Sanger (2007) sugerem como regra geral e empírica, por volta
de 30 amostras. Faz-se necessário, em trabalhos futuros, a criação de uma base de treinamentos capaz de suportar as
generalidades necessárias num processo de classificação de vários e tão diversos documentos.
O modelo classificador foi validado considerando indicadores estatísticos (Wives, 2002) e foi ajustado até que se
alcançasse os seguintes resultados: a) Percentual de classificações corretas das amostras de treinamento = 100%, b) Matrix de
confusão : distribuição correta entre as classes, conforme definido na base de treinamento, c) Média de Acuracidade:
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Precisão(Precision) = 1 e Cobertura(Recall) = 1 (ideal = 1) e d)Média de ROC area = 0,845 (ideal = 1). Nota-se que o indicador ROC
area confirma a necessidade de aperfeiçoamento no classificador, o que impactaria no índice de acertos atingido.
Diferentemente da classificação por árvore de decisão, na classificação por agrupamento o número de grupos (clusters)
não era conhecido inicialmente e sua identificação ocorreu por meio de simulações para que se visualizasse quais os clusters
eram mais expressivos em termos de padrões em sua organização e conteúdo.
Tabela 6 - Simulações na formação dos clusters.

Fonte: dados da pesquisa.
Durante as simulações foram produzidos vários conjuntos de agrupamentos, variando de 2 a 10 clusters - a partir do
11º cluster ocorreu muita fragmentação apresentando grupos de 1 ou 2 documentos, tornando-se inviável o agrupamento.
Observou-se que a 10ª simulação apresentou o melhor conjunto de clusters de documentos, destacando-se os clusters 0, 3, 4, 5,
7 e 8 por manterem-se praticamente com mesmas características desde o seu surgimento.
A análise dos clusters em destaque identificou similaridades no conteúdo dos documentos sugerindo os seguintes
padrões :
- Cluster 0 (6 documentos) : “tratamento do Schistosoma Haematobium” ,“diagnóstico e controle da esquistossomose urinária”
- Cluster 3 (21 documentos) : “diagnóstico da esquistossomose” , “tratamento da esquistossomose”.
- Cluster 4 (8 documentos) : “educação em saúde” , “programas de controle da esquistossomose”.
- Cluster 5 (28 documentos) : “estudos envolvendo roedores”, “infecção do Schistosoma Mansoni em Biomphalaria Glabrata”,
“infecção do Schistosoma Mansoni em Biomphalaria Alexandrina” , “ações em áreas endêmicas”
- Cluster 7 (7 documentos) : “experimentos envolvendo Biomphalaria Tenagophila”
- Cluster 8 (8 documentos) : “testes de drogas contra o Schistosoma Mansoni” e “estudos envolvendo vermes adultos”
A classificação pelo método de Agrupamento revelou similaridades nos documentos que podem ser avaliadas como
padrões úteis para o entendimento do seu conteúdo, isto é, o conhecimento descoberto. Destacou-se neste tipo de classificação
a necessidade de se executar vários experimentos em busca da quantidade ideal de clusters, com a participação direta do
especialista capaz de avaliar a qualidade dos clusters formados. Mas também é importante ressaltar que o resultado do
algoritmo de agrupamento dependente diretamente da escolha dos termos centróides e do cálculo de similaridade escolhido,
no caso a distância euclidiana.

5 Considerações finais
O estudo investigou como descobrir conhecimento sobre a esquistossome em documentos científicos utilizando-se de
técnicas de mineração de textos. Levando-se em conta o propósito da mineração de textos que é a busca e extração de
informação útil em coleções de textos e o que foi observado neste estudo, considera-se que o objetivo foi atingido: o
conhecimento foi descoberto e demonstrado de três formas: lista de termos mais relevantes representando a coleção de
documentos, documentos classificados por predição(árvore de decisão) baseado em conhecimento fornecido por especialista e
documentos classificados por agrupamento sem suporte prévio de especialista – que resultou em identificação de grupos que
sugerem padrões no seu conteúdo. Percebe-se que o conhecimento descoberto no estudo exibe uma nova dimensão para
abordagem e entendimento do conteúdo na coleção textual sobre a esquistossomose. O estudo mostrou que há melhorias a
serem feitas em trabalhos futuros, sobretudo no classificador de documentos por árvore de decisão, de forma a elevar o índice
de acertos quando comparado à opinião do especialista.
Deve-se também considerar que as técnicas de mineração de textos aplicadas aqui, são passíveis de utilização
diferenciada pelo pesquisador, ou seja as mesmas técnicas escolhidas poderiam produzir resultados diferentes utilizando-se a
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mesma base de documentos por outro grupo de pesquisas, e não se trata apenas de manipulação de variáveis e parâmetros dos
algoritmos, mas da decisão pessoal dos pesquisadores em determinados momentos, como por exemplo : “qual a dimensão ideal
de termos para representar a coleção ?” ou “qual termo deve ser removido de uma lista já filtrada mas que ainda apresenta alta
dimensionalidade?” ou ainda “os padrões descobertos são significativos?”. Conclui-se que os resultados da mineração de textos
são dependentes de uma forte “parceria” entre as técnicas/tecnologias e o conhecimento humano.
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4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O propósito da mineração de textos é a busca e extração de informação útil
em coleções de textos. Neste estudo empregou-se técnicas de mineração de textos
para a descoberta de conhecimento útil sobre a esquistossomose em documentos
científicos publicados no site memoriasioc.fiocruz.br, no período entre 2005 a 2015.
Existem duas macro abordagens para se realizar a mineração de textos: a análise
semântica, baseada na funcionalidade do termo dentro do texto, e a análise
estatística, fundamentada na frequência do termo no texto (Ebecken et al. 2003).
Neste estudo decidiu-se pela abordagem estatística, em função do propósito de
buscar conhecimento existente na coleção de documentos pela identificação de
padrões e categorias.

Apesar do corpora ter sido formado somente por documentos selecionados
pelo descritor “schisto” de um único site, o conteúdo dos documentos é muito
variado tratando de diversos assuntos relacionados à esquistossomose. Isto se
mostrou um desafio para o pré-processamento dos textos em função dos
documentos carregarem muitas palavras de alta frequência dentro do texto, mas
consideradas desnecessárias (como preposições, marcações de referência, etc.)
para o contexto da descoberta de conhecimento, gerando trabalho adicional para
atividade de limpeza dos dados. Diante disso, optou-se pela criação de bases de
dados a partir dos resumos dos trabalhos científicos, alterando assim a dimensão
dos textos e a carga de processamento exigida aos algoritmos/programas de
mineração.

Importante ressaltar a influência da escolha do Token (Manning et. al, 2008),
que determina se os termosserão formados por uma ou mais palavras. Neste
estudo, a escolha de termos compostos por duas palavras (bigramas) foi definitivo
para melhorar a clareza e a representatividade do termo dentro da coleção de
documentos (Zhang et al. 2010). Nos testes preliminares, termos com somente uma
palavra foram incapazes de informar e contextualizar, como por ex.: o termo
“mansoni DNA” é mais representativo e traz mais clareza do que simplesmente
“DNA”. Além do tipo de Token, ressalta-se a importância do stemmer: responsável
pela normalização morfológica (Bhumika et al. 2013; Wieves, 2002). Durante os
experimentos, o uso de stemming para reduzir os termos ao radical das palavras não
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contribuiu positivamente na formação dos termos, porque tornou difícil seu
reconhecimento quando exposto na relação final de termos (ex: “schistosoma in” ao
invés de “schistosoma infection”), e por isso não foi utilizado.

Para cada ano analisado, foram extraídas as listas dos termos mais
frequentes e estas foram avaliadas por meio de questionários aplicados a
pesquisadores da área, de forma que levou-se em consideração fatores específicos
de conhecimento de domínio e de interesse do pesquisador (Silberschatz & Tuzhilin,
1995). Os resultados indicaram que, em geral, os termos já eram conhecidos pelos
pesquisadores (percentual médio de novidade = 8%), mas que o conteúdo foi útil e
capaz de despertar o interesse pela leitura, ou releitura, dos documentos originários
de onde se extraiu os termos (percentual médio de utilidade = 81%).

Com a lista de termos pronta, o modelo espaço-vetorial foi aplicado, e obtevese uma matriz com os documentos representados por 3 termos em média, variando
entre 1 e 10 termos no total. Não há métrica ou referência para quantidade ideal de
termos por documento, cabendo ao pesquisador encontrar a dimensionalidade ideal
para a matriz, conforme Corrêa (2012).

A classificação dos documentos por árvore de decisão, técnica de associação
de documentos a classes pré-definidas (Loh, 2001), chegou à seguinte distribuição
de documentos por classes: epidemiologia da esquistossomose (n=6), biologia
molecular do Schistosoma (n=109), diagnóstico da esquistossomose (n=19) e outros
(n=45). Para realizar a classificação foi necessária a criação de um novo conjunto de
termos, uma vez que uma base de treinamento previamente classificada foi
adicionada à coleção de documentos existentes. Durante os testes observou-se que
termos

comuns,

como

por

exemplo

“diagnosis

of”,

considerados

pouco

representativos na lista dos termos mais frequentes, revelaram-se de grande
contribuição na formação da árvore de decisão, porque geralmente possuiam boa
frequência e distribuição dentro da coleção. Apesar dos esforços em melhorar o
nível de acertos na classificação, a árvore ou o modelo classificador não atingiu mais
que 59% de acerto considerando a opinião do especialista – conforme Chow &
Perumal (2009) os algoritmos alcançam entre 75-80% de exatidão. A validação
estatística (Wives, 2002) do modelo classificador considerou indicadores que foram
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ajustados até que se alcançasse os seguintes resultados: a) Percentual de
classificações corretas das amostras de treinamento = 100%, b) Matrix de confusão:
distribuição correta entre as classes, conforme definido na base de treinamento, c)
Média de Acuracidade: Precisão (Precision) = 1 e Cobertura (Recall) = 1 (ideal = 1) e
d) Média de ROC area = 0,845 (ideal = 1). Nota-se que o indicador ROC Area
confirma a necessidade de aperfeiçoamento no classificador, o que impactaria no
índice de acertos atingido. Não há medida exata para determinação da quantidade
de amostras necessárias para o treinamento do algoritmo, tal que, Feldman e
Sanger (2007) sugerem 30 amostras como regra geral empírica.

Na classificação por agrupamento realizou-se simulações para se chegar ao
número de grupos (clusters) mais expressivos em termos de padrões em sua
organização e conteúdo. A análise dos clusters identificou similaridades no conteúdo
dos documentos sugerindo os seguintes padrões: Cluster 0 (6 documentos):
“tratamento

do

esquistossomose

Schistosoma
urinária”;

Haematobium”

,“diagnóstico

3

documentos):

Cluster

(21

e

controle

da

“diagnóstico

da

esquistossomose” , “tratamento da esquistossomose”; Cluster 4 (8 documentos):
“educação em saúde” , “programas de controle da esquistossomose”; Cluster 5 (28
documentos) : “estudos envolvendo roedores”, “infecção do Schistosoma Mansoni
em Biomphalaria Glabrata”, “infecção do Schistosoma Mansoni em Biomphalaria
Alexandrina” , “ações em áreas endêmicas”; Cluster 7 (7 documentos):
“experimentos envolvendo Biomphalaria Tenagophila”; Cluster 8 (8 documentos):
“testes de drogas contra o Schistosoma Mansoni” e “estudos envolvendo vermes
adultos”. A classificação pelo método de agrupamento revelou similaridades nos
documentos que podem ser avaliadas como padrões úteis para o entendimento do
seu conteúdo, isto é, o conhecimento descoberto (Willet, 1988).
O modelo de representação dos documentos utilizado neste estudo é
conhecido como bag-of-words. Ele não leva em conta a ordem em que as palavras
aparecem nos textos, nem sua pontuação ou estrutura, mas retém o número de
vezes (frequência) que a palavra aparece. Esta técnica é considerada uma
simplificação de toda a abundância de informações que um texto pode expressar,
não fornecendo, portanto, uma descrição fiel de seu conteúdo. O desenvolvimento
de modelos mais ricos, que sejam computacionalmente viáveis e possíveis de serem
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estimados, continua sendo um problema desafiador para a computação (Morais e
Ambrósio, 2007).

O trabalho de mineração de textos sobre esquistossomose confirmou as
expectativas dos autores sobre algumas limitações das técnicas de mineração de
textos, como a necessidade de serem avaliadas por especialistas do assunto. Isto
fica mais evidente no momento da seleção dos termos mais relevantes, sobretudo
entre termos de mesma frequência. Como a alta dimensionalidade da matriz
documento-termo pode ser um empecilho para o processamento dos dados, em
especial em alguns algoritmos de agrupamento, é necessária a avaliação do
especialista para a determinação dos dados excedentes e irrelevantes para a
mineração de textos (Wives, 2012).

No presente estudo, assim como em outros trabalhos da literatura, percebese que a mineração de textos pode auxiliar no conhecimento e entendimento rápido
sobre uma coleção de textos, e pode canalizar o interesse do pesquisador por
assuntos muitas vezes desconhecidos e de certa forma “escondidos” devido à
grande quantidade de informação disponível atualmente. Isso pode ser evidenciado
nos estudos de Corrêa et al.(2012) que utilizou a abordagem de hierarquia de
tópicos para organizar o conhecimento existente em textos da bibliografia médica
sobre câncer de cabeça e pescoço. Nos trabalhos de Loh (2001) foi realizada a
descoberta de conhecimento por meio de conceitos extraídos de diagnósticos
psiquiátricos. Jurca et al. (2016) integraram técnicas de mineração de textos,
mineração de dados e análise de rede para identificar biomarcadores potenciais para
o câncer de pulmão em textos obtidos do PubMed.

Conclui-se que em uma era onde a publicação de informações dos mais
diversos tipos se tornou extremamente veloz e de alcance mundial, estimulada
efetivamente pelas facilidades das tecnologias de publicação e de compartilhamento
de

dados,

justifica-se

e

comprovou-se

no

corrente

estudo

a

aplicação

“compensatória” de técnicas e tecnologias de mineração de textos como uma
abordagem adicional e à disposição do pesquisador para avaliar e conhecer a
grande quantidade de informações distribuída em documentos, especialmente sobre
a esquistossomose.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DESCOBERTO POR
TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE TEXTOS

Questionário de avaliação do conhecimento descoberto
por técnicas de mineração de textos
Título do projeto de pesquisa: Descoberta de conhecimentos sobre a esquistossomose em
documentos científicos utilizando técnicas de mineração de textos
Instituição: Faculdade Infórium de Tecnologia
Responsável pelo projeto de pesquisa: Douglas Andrey de Oliveira Araújo
Orientador do projeto de pesquisa: Ludmilla Regina de Souza David
Identificação do avaliador:
Titulação do avaliador:
Apresentação:
O estudo objetivou a extração de conhecimentos sobre a esquistossomose a partir de
documentos científicos obtidos do site Memórias do Instituto Osvaldo Cruz –
memoriasioc.fiocruz.br. Trata-se de um estudo retrospectivo e exploratório, a partir do qual
foram obtidos 179 resumos de artigos científicos publicados no período de 2005 a 2015,
selecionados pelo descritor “schisto”.
Os resumos foram processados utilizando técnicas de Mineração de Textos que extraíram os
conjuntos de termos mais relevantes para cada ano e uma lista final representativa de todo o
período de 2005-2015.
Os termos extraídos estão em formato de bigramas (formado por duas palavras) e foram
selecionados conforme seu peso: frequência do termo no documento versus a frequência
inversa na coleção, método conhecido como TFIDF (Term Frequency X Inverse Document
Frequency).
O objetivo deste questionário é avaliar o conjunto de termos sob a ótica do pesquisador, de
forma a fornecer dados para a avaliação da eficiência do método.
Serão utilizados dois critérios para pontuação da lista de termos:
1) Novidade da informação: avalia o quão nova é a informação para o contexto da
esquistossomose. Isto é, a informação apresentada é uma novidade para o pesquisador ou
não era esperado encontrar aquela informação dentro da coleção de documentos.
Pontuação:
0 – O termo não é uma informação nova para o pesquisador.
1 – O termo é conhecido, mas surpreendeu o pesquisador ao ser encontrado naquela coleção.
2 –O termo é completamente novo para o pesquisador.
2) Utilidade da informação: avalia o quanto a informação é útil para o pesquisador, de forma
a despertá-lo para a leitura do(s) documento(s) que a contém.
Pontuação:
0 – Não é uma informação útil para o pesquisador.
2 – É uma informação útil, capaz de despertar a leitura do documento que a contém.
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2005:
Novidade
Utilidade
#
Ano 2005
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'hepatic stellate'
2 'granuloma formation'
3 'schistosomal granuloma'
4 'mansoni infection'
5 'worm burden'
6 'Biomphalaria glabrata'
7 'freshwater snail'
8 'snail Biomphalaria'
9 'Schistosoma mansoni'
10 'Citrus reticulata'
11 'enzyme activities'
12 'IgG antibodies'
13 'IgM antibodies'
14 'antioxidant enzymes'
15 'glucose metabolism'
16 'sativa seeds'
17 'Biomphalaria spp'
18 'Melanoides tuberculatus'
19 'environmental factors'
20 'habitat preference'
21 'snail Melanoides'
22 'Biomphalaria tenagophila'
23 'Anisakis sensitisation'
24 'antigen purified'
25 'simplex antigen'
26 'immunosorbent assay'
27 'Anisakis simplex'
28 'PAK antigen'
29 'PAS antigens'
30 'crude extract'
31 'helminthic infections'
32 'simplex crude'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2006:
Novidade Utilidade
#
(0, 1 ou
(0 ou 2)
Ano 2006
2)
1 'schistosomiasis mansoni'
2 'mansoni infection'
3 'Biomphalaria glabrata'
4 'Schistosoma mansoni'
5 'health education'
6 'Schistosomiasis Control'
7 'a vaccine'
8 'control programs'
9 'endemic area'
10 'S haematobium'
11 'hepatosplenic schistosomiasis'
12 'Biomphalaria tenagophila'
13 'portal vein'
14 'circulating hemocytes'
15 'Sm22 6'
16 'Rainforest Zone'
17 'schistosomal myeloradiculopathy'
18 'cercarial shedding'
19 'tenagophila Taim'
20 'human infection'
21 'mortality rate'
22 potato apyrase'
23 'anti-potato apyrase'
24 'mansoni DNA'
25 chain reaction'
26 'polymerase chain'
27 'B amazonica'
28 'time polymerase'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2007:
#
Novidade Utilidade
Ano 2007
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'acute schistosomiasis'
2 'oxamniquine treatment'
3 'aspartic protease'
4 'B tenagophila'
5 'vaccine formulation'
6 'Schistosoma mansoni'
7 'Schistosoma haematobium'
8 'Biomphalaria glabrata'
9 'Computerized morphometric'
10 'anti-angiogenesis drug'
11 'hepatic schistosomiasis'
12 'schistosomiasis Computerized'
13 'manifestations eosinophilia'
14 'Schistosoma japonicum'
15 'hemoglobin-degrading proteases'
16 'mammalian hemoglobins'
17 'Schistosomiasis mansoni'
18 'DNA-based vaccine'
19 'IgG2a Protamine'
20 'Protamine sulphate/DNA'
21 'IgG1 IgG3'
22 'IgG2 IgG3'
23 'anti-malaria IgG'
24 'anti-merozoite surface'
25 'antigen IgG2'
26 'falciparum antigens'
27 'haematobium Antibody'
28 'malaria antigens'
29 'protein Glurp-R0'
30 'protein-3 MSP3b'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2008:
#
Novidade
Utilidade
Ano 2008
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'DNA extraction'
2 'SWAP stimulation'
3 'Plasmodium berghei'
4 'antischistosomal activity'
5 'S mansoni'
6 'schistosomiasis epidemiology'
7 'schistosomiasis mansoni'
8 'interferon-gamma IFN-Î³'
9 'interleukin IL'
10 'stimulation hepatosplenic'
11 'Schistosoma co-infection'
12 'berghei immunization'
13 'experimental malaria'
14 'malarial parasitaemia'
15 'and lovastatin'
16 'lovastatin action'
17 'and clonazepam'
18 'and praziquantel'
19 'oxamniquine praziquantel'
20 'treatment clonazepam'
21 'Schistosoma mansoni'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2009:
#
Novidade Utilidade
Ano 2009 (0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'PCR assay'
2 'mansoni DNA'
3 'urinary schistosomiasis'
4 'urine reagent'
5 'Kato-Katz slides'
6 'chronic schistosomiasis'
7 'serum cholesterol'
8 'Schistosoma mansoni'
9 'Biomphalaria oligoza'
10 'Biomphalaria peregrina'
11 'Biomphalaria species'
12 'Biomphalaria tenagophila'
13 'Gastropoda Planorbidae'
14 'LE Schistosoma'
15 'characterising Biomphalaria'
16 'guaibensis Biomphalaria'
17 'mansoni strain'
18 'molecular PCR-RFLP'
19 'molluscs Gastropoda'
20 'peregrina Specimens'
21 'tenagophila guaibensis'
22 'DNA extraction'
23 'sensitive PCR'
24 'Twelve Kato-Katz'
25 'cercariae Their'
26 'chronic murine'
27 'mansoni cercariae'
28 'murine schistosomiasis'
29 'Nigeria schistosomiasis'
30 'Schistosoma haematobium'
31 'Urine samples'
32 'macrohaematuria microhaematuria'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2010:
#
Novidade
Utilidade
Ano 2010
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'Schistosoma mansoni'
2 'mansoni infection'
3 'liver fibrosis'
4 'Biomphalaria glabrata'
5 'Biomphalaria tenagophila'
6 'with praziquantel'
7 'potato apyrase'
8 'hepatic fibrosis'
9 'magnetic resonance'
10 'portal hypertension'
11 'population movement'
12 'with praziquantel'
13 'chemokine receptors'
14 'ATP diphosphohydrolase'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2011:
#
Novidade
Utilidade
Ano 2011
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'SmATPDase 2'
2 'peptidase families'
3 'mansoni antigens'
4 'Biomphalaria glabrata'
5 'secondary sporocysts'
6 'parasite antigens'
7 'colonic carcinoma'
8 'periportal fibrosis'
9 'endemic areas'
10 'immunosorbent assay'
11 'linked immunosorbent'
12 'Schistosoma japonicum'
13 'endopeptidase families'
14 'histone modifying'
15 'mansoni sporocysts'
16 'during lactation'
17 'Egyptian patients'
18 'Schistosoma mansoni'
19 'mansoni infection'
20 'mansoni SmATPDase'
21 'schistosome chromosomes'
22 'inflammatory response'
23 'Biomphalaria tenagophila'
24 'cellular adhesion'
25 'tenagophila Taim'
26 'cutaneous leishmaniasis'
27 'PCR assay'
28 'carbohydrate moieties'
29 'Biomphalaria amazonica'
30 'Biomphalaria cousini'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2012:
#
Novidade Utilidade
Ano 2012 (0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1
'low-intensity transmission'
2
'B glabrata'
3
'schistosomiasis mansoni'
4
'Kato-Katz technique'
5
'B alexandrina'
6
'Kato-Katz method'
7
'amoebocyte-producing organ'
8
'the amoebocyte-producing'
9
'Biomphalaria glabrata'
10 'alexandrina snails'
11 'HelmintexÂ® method'
12 'diagnosing schistosomiasis'
13 'gradient method'
14 'identification methods'
15 'parasite identification'
16 'saline gradient'
17 'chain reaction'
18 parasitological methods'
19 'Kato-Katz KK'
20 'Biomphalaria alexandrina'
21 'genetic variability'
22 'HPJ Willis'
23 'coproscopic techniques'
24 'polymerase chain'
25 'reaction PCR'
26 'Schistosoma mansoni'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2013:
#
Novidade
Utilidade
Ano 2013
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'KK method'
2 'S mansoni'
3 'Ca2+ channels'
4 'mansoni worms'
5 'tract excretions'
6 'the Kato-Katz'
7 'immunological assays'
8 'female worms'
9 'SL trans-splicing'
10 'life stages'
11 'calcium channel'
12 'channel antagonist'
13 'schistosomiasis control'
14 'Kappa index'
15 'Kato-Katz analysis'
16 'antischistosomal drugs'
17 pre-patent phase'
18 'Microtus fortis'
19 'Schistosoma japonicum'
20 'serum albumin'
21 'ELISA reactive'
22 'a low-endemicity'
23 'low-endemicity area'
24 'parasitological examination'
25 'polymerase chain'
26 'Schistosoma mansoni'
27 'mansoni infection'
28 'morphological alterations'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2014:
#
Novidade
Utilidade
Ano 2014
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'Schistosoma mansoni'
2 'collagen synthesis'
3 'hepatic periportal'
4 'periportal fibrosis'
5 'disease screening'
6 'disease serology'
7 'health programme'
8 'migration Chagas'
9 'Alhandra Faecal'
10 'Biomphalaria glabrata'
11 'Kato-Katz method'
12 'comparative cross-sectional'
13 'excreted cercariae'
14 'glabrata specimens'
15 'southern coastal'
16 'specimens caught'
17 'TGF -Î²1'
18 'Undernourished mice'
19 'biology collagen'
20 'curves biology'
21 'eggshell glycoproteins'
22 'factor TGF'
23 'hepatic stellate'
24 'mansoni Undernourished'
25 'periovular granulomas'
26 'protein synthesis'
27 'repair mechanisms'
28 'undernourished mice'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto no ano de 2015:
#
Novidade
Utilidade
Ano 2015
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1
'KK slides'
2
'Biomphalaria alexandrina'
03 'Schistosoma mansoni'
4
'alexandrina snails'
5
'molecular techniques'
6
'schistosomiasis mansoni'
7
'Biomphalaria control'
8
'Biomphalaria species'
9
'S mansoni'
10 'SOD1 enzyme'
11 'alleles function'
12 'cercarial production'
13 'genetic background'
14 'genetic variability'
15 'higher SOD1'
16 'mansoni infection'
17 'mansoni transmission'
18 'snail control'
19 'species Biomphalaria'
20 'transmission modulation'
21 'Kato-KatzÂ® KK'
22 'PCR -ELISA'
23 'chain reaction'
24 'parasitological exams'
25 'polymerase chain'
26 'population-based study'
27 'reaction PCR'
28 'techniques KK+TFTestÂ®'
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :

- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:
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Avaliação do Conhecimento descoberto de todo o período entre 2005 e 2015:
#
Novidade
Utilidade
Período 2005-2015
(0, 1 ou 2)
(0 ou 2)
1 'Schistosoma mansoni'
0
2
2 'schistosomiasis mansoni'
0
2
3 'Biomphalaria glabrata'
0
2
4 'mansoni infection'
0
2
5 'Biomphalaria tenagophila'
0
2
6 'endemic areas'
0
2
7 'adult worms'
0
2
8 'immune response'
0
2
9 'schistosomiasis control'
0
2
10 'Schistosoma japonicum'
0
2
11 potato apyrase'
0
2
12 'health education'
0
2
13 'periportal fibrosis'
0
2
14 'mansoni worms'
0
2
15 'chain reaction'
0
2
16 'liver fibrosis'
0
2
17 'hepatosplenic schistosomiasis'
0
2
18 'polymerase chain'
0
2
19 'worm burden'
0
2
20 'with oxamniquine'
0
2
21 'alexandrina snails'
0
2
22 'acute schistosomiasis'
0
2
23 'control programs'
0
2
24 'magnetic resonance'
0
2
25 'Schistosoma haematobium'
0
2
26 'portal hypertension'
0
2
27 'mansoni DNA'
0
2
28 'mansoni antigens'
0
2
29 'tenagophila Taim'
0
2
30 'reaction PCR'
0
2
31 'ATP diphosphohydrolase'
0
2
32 'Kato-Katz method'
0
2
33 'Biomphalaria alexandrina'
0
2
34 'B amazonica'
0
2
* Os números que antecedem aos termos indicam a sua posição conforme a sua freqüência:
quanto maior a frequência do termo mais alta é sua posição na tabela.
- A partir da relação apresentada, indique os 3 termos que mais agregaram valor ao seu
conhecimento :
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- Aponte o(s) termo(s) que você desconhecia fazer parte do contexto da esquistossomose:

Questões finais:
1) Você considera que o conjunto de termos exibido nas relações é capaz de indicar a
evolução das pesquisas no período de 2005-2015? (Sim/Não)

2) Se sim quais os termos que indicam essa evolução?

3) Você considera que o conhecimento extraído sobre a esquistossomose é capaz de guiar o
processo de busca exploratória ?

