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RESULTADOS E DISCUSSÃO
INTRODUÇÃO / OBJETIVO

Com o aumento do trânsito de pessoas cada vez
mais facilitado, a propagação de doenças
acontece rapidamente e se espalha nas diversas
regiões do país. Por conta disso, surge a
necessidade de medidas pensadas e aprimoradas
para evitar ou amenizar os danos das epidemias
que podem acontecer nas diversas localidades.
Este trabalho visa apresentar um modelo
matemático para a previsão de controle de
dengue no Brasil, visto que se trata de uma
doença de elevada magnitude. O objetivo geral é
aplicar a Inteligência Artificial (IA) para previsão
de casos de dengue no território brasileiro.

Tal fato pode auxiliar os gestores de saúde a
tomarem decisões mais precisas sobre os recursos e
direcionamento das principais ações visando a
saúde e o bem-estar da população, além da redução
de custos, haja vista que tanto no colapso dos
serviços de saúde - devido à alta demanda - quanto
no setor turístico, a economia é impactada
negativamente. Na Figura 2 se apresenta os
resultados da região Sul, de forma a exemplificar.
Figura 2 – Comparação de valores para região sul

EXPERIMENTAL

A partir do banco de dados “Datasus” do
Ministério da Saúde, foram selecionados registros
de casos de dengue desde janeiro de 2014 até
dezembro de 2017 de cada um dos 26 Estados do
Brasil e Distrito Federal. Após a seleção, utilizouse a Rede Neural Artificial (RNA) e se avaliaram o
MAPE (Erro Absoluto Médio Percentual) e MAE
(Erro Absoluto Médio), possibilitando também
encontrar a melhor arquitetura de rede. Na Figura
1 se tem um exemplo de uma arquitetura de rede.
Figura 1 – Exemplo de arquitetura de RNA

CONCLUSÕES

O estudo demonstrou aplicabilidade dos modelos de
previsão da evolução do número de casos de
Dengue no Brasil. Os resultados podem ser
considerados
satisfatórios,
uma
vez
que
apresentaram boa acuracidade e, desse modo,
podem ser utilizados para analisar a evolução ou
decréscimo dos casos nos próximos anos, visando
melhorar o sistema de saúde.
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