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Resumo 

 

 

Introdução: A busca por aprimoramento de conhecimento por meio de pesquisa 
científica gera dados que devem ser armazenados de forma a proporcionar melhores 
condições de análise. O avanço das tecnologias de comunicação possibilita a 
interligação de centros de pesquisa por meio da internet. Este estudo buscou 
identificar a possibilidade de que esses avanços nas comunicações permitam que 
grupos de pesquisadores beneficiem-se de portais web, assim como buscou 
identificar um olhar diferente na análise dos dados de um estudo de coorte 
possibilitando identificar grupos de indivíduos com características socioeconômicas e 
agravos ou vulnerabilidades semelhantes para um melhor desenho de promoção de 
saúde. Método: Estudo exploratório, de abordagem qualitativa e quantitativa, 
analítico, do tipo estudo de caso. Resultados: Os dados foram normalizados e 
transferidos para uma base de dados relacional. O portal web permitiu acesso mais 
seguro aos dados, que agora apresentam alta disponibilidade para acesso. Das 207 
variáveis iniciais, apenas 56 participaram da análise de cluster, onde foram 
identificados três grupos de indivíduos. Conclusões: Pesquisas longitudinais com 
vários grupos de pesquisa necessitam usar bases relacionais com alta 
disponibilidade e segurança. O acesso aos dados pode ser feito por meio da Internet 
com acesso controlado. A análise de cluster, em especial o método TwoStep, 
permite identificar grupos de indivíduos com características socioeconômicas e 
agravos ou vulnerabilidades semelhantes, sem que seja necessário informar o 
número de grupos. Essa criação de grupos permite uma promoção e comunicação 
em saúde com melhores resultados. 
 
Palavras chave: análise de cluster, epidemiologia, envelhecimento, internet, 
sistemas de gerenciamento de base de dados. 
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Abstract 

 

 

Introduction: The search for improvement of knowledge through scientific research 
generates data to be stored to provide the best conditions for analysis. The 
advancement of communication technologies enables the interconnection of 
research centers through the Internet. This study sought to identify the possibility that 
these advances in communications allow groups of researchers to benefit from web 
portals, as well as sought to identify a different look at the analysis of data from a 
cohort study to identify possible groups of individuals with similar socioeconomic, 
health problems or vulnerabilities to a better planning of health promotion. Method: 
This was an exploratory study of qualitative and quantitative approach, analytic, case 
study. Results: The data were normalized and transferred to a relational database. 
The web portal has allowed more secure access to data, thus researchers now have 
safe access and high availability of data. In cluster analysis, it was identified three 
groups of subjects. Conclusions: Longitudinal research with some or several 
research groups need to use relational databases with high availability and security 
of data. Access to data can be done through the Internet with controlled access. 
Cluster analysis, especially the method TwoStep, identifies groups of individuals with 
socioeconomic and health problems or similar vulnerabilities without having to report 
the number of groups. This allows creation of groups in health promotion and 
communication with better results. 
 
Key-words: cluster analysis, epidemiology, aging, internet, database management 
systems. 
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1. Introdução 

Em pesquisas, as entrevistas e conversas geram dados, que geram 

informações, que geram conhecimento. Um pesquisador ou um grupo de 

pesquisadores interpreta o conhecimento gerado e desenvolve novos 

questionamentos, que estimulam novas entrevistas e conversas para alimentação do 

ciclo de conhecimento. Pode-se mesmo pensar em uma espiral ao invés de um 

simples ciclo, já que as novas dúvidas fazem parte de um novo passo de 

conhecimento.  

Nesta busca são realizados estudos por todo o mundo para identificar 

problemas, conhecer melhor fenômenos, descrever condições de um grupo; e 

quando os estudos possuem poucos dados ou poucos casos, técnicas seguras de 

armazenamento e compartilhamento dos dados são geralmente deixadas para 

segundo ou terceiro plano.  

Porém, na medida em que a quantidade de casos e dados aumenta, a 

responsabilidade pela manutenção desses dados cresce, sendo importante que seu 

armazenamento seja feito em bancos de dados que além de oferecerem maior 

segurança, permitam: acesso local e remoto, acesso diferenciado por classe ou tipo 

de usuário, melhor processo de inserção de dados a fim de evitar redundâncias e 

riscos de erro de inserção. Ainda, os bancos de dados oferecem acesso simultâneo 

aos dados por vários usuários, alteração dos dados com disponibilização imediata 

para todos os usuários (1). Todos os cuidados acima são muitas vezes 

negligenciados pela facilidade de criar sistemas pequenos, sem segurança e com 

um propósito específico ligado a um grupo de pesquisadores, o que acaba por 
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mascarar as complexidades inerentes ao desenvolvimento de grandes sistemas de 

informação como os necessários para pesquisas multicêntricas, longitudinais com 

centenas ou milhares de casos, grande descrição de poucos casos, com geração de 

conhecimento necessário para planejamentos e desenhos de novas políticas 

públicas de saúde (2). 

O crescimento do acesso à Internet tem trazido outra facilidade ainda, que 

é o acesso a distância dos dados de uma investigação. Essa facilidade requer 

cuidados de segurança aprimorados para que dados sensíveis não sejam facilmente 

manipulados ou visualizados. 

Vê-se assim que é importante que os dados de investigações científicas, 

cujos objetos incluem humanos, sejam armazenados de uma forma segura, crível, e 

que possam ser transformados em informação, por meio de consultas dinâmicas, a 

cerca de um acompanhamento, apresentando uma evolução ou regressão de uma 

ou várias condições (3). 

Essas consultas dinâmicas podem conduzir a buscas por inferências para 

revelar mais precisamente se diferenças entre grupos são significativas. Outras 

vezes, não são observadas características que se deseja avaliar diferença entre os 

grupos ou ainda, se há grupos diferentes, além da visão de categorias. Para isso, 

uma das técnicas utilizadas é a mineração dos dados (4) cujo foco é a exploração 

livre de dados buscando descobrir conhecimentos escondidos em padrões de 

informação. Com isso, é possível classificar ou reagrupar dados para conduzir a uma 

inferência, e conseguinte tomada de decisão (5). 

Este arcabouço tecnológico tem-se tornado parte integrante das soluções 

em gerenciamento da saúde no Brasil. Melhoria em gestão e qualidade dos dados 

são bem-vindos, considerando o crescente aumento de pacientes com grande 
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mobilidade geográfica, aumento de sobrevida devido à transição demográfica que 

passa o país (6), implementar ainda mais recursos a fim de direcionar ações de 

promoção de saúde, comunicação de saúde e mesmo recursos físicos, humanos e 

financeiros. 

Uma vez tendo posse dos dados de atendimento de pacientes de uma 

região, tomadores de decisão podem melhor planejar estratégias visando diminuição 

de custos, atendimento mais eficiente e mais rápido, melhor comunicação e 

promoção em saúde, aprimorando assim a prevenção e adesão a tratamentos de 

longo prazo. 

O Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos, do Departamento de Medicina 

Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), vem desenvolvendo 

uma pesquisa longitudinal para identificação do processo de envelhecimento, 

usando como objetos de pesquisa idosos residentes na região da Vila Clementino 

em São Paulo, desde 1991, denominado Projeto Epidoso (7). Os dados desta 

pesquisa foram usados por vários especialistas para estudos segmentados, com 

alguma dificuldade de acesso já que apenas uma pessoa tinha acesso aos dados e 

fazia a distribuição de cópias para uso em pesquisas. Esses dados foram 

apresentados, estando dispersos em vários arquivos. Assim, uma necessidade 

veemente sentida foi garantir segurança e disponibilidade aos dados de forma fácil 

para os pesquisadores. 

A realização deste trabalho buscou não só organizar os dados do Projeto 

Epidoso, facilitando o acesso geográfico aos mesmos, como também identificar uma 

visão conjunta considerando o sujeito com suas características socioeconômicas e 

agravos ou vulnerabilidades. Ainda, buscou colaborar com a integração dos 

pesquisadores em várias especialidades e vários pontos geográficos, sem que a 
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prática da investigação devesse ser trabalhada como uma atividade mecânica, pela 

qual a busca por resultados essencialmente estatísticos restringe o investigado ao 

dado, ao estabelecer relações estatisticamente significativas entre os fenômenos (8), 

sem permitir visões mais amplas. 

Assim, as seguintes questões norteadores estimularam a realização deste 

trabalho: 

a. dados de pesquisas longitudinais de longo período precisam ser 

revistos para melhoria de segurança dos dados e facilidade de 

consulta ? 

b. prover acesso aos dados por meio de um portal web para 

pesquisadores, considerando a segurança no acesso aos dados 

agiliza o acesso para análises ? 

c. há, considerando o grupo de pessoas entrevistadas no Projeto 

Epidoso, grupos de idosos com características socioeconômicas e 

agravos ou vulnerabilidades semelhantes para criação de ações 

educativas e preventivas com maior e melhor foco ? 
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2. Contexto da pesquisa 

Aqui serão apresentados conceitos visando contextualizar os temas 

relacionados à informática e saúde. Primeiramente, é apresentado o Projeto Epidoso 

para que este seja melhor conhecido pelo leitor, uma vez que foi um cenário para a 

realização deste projeto. Na segunda parte são apresentados os conceitos: 

normalização de dados, integração de dados, e clusterização de dados. 

 

2.1. Envelhecimento 

Há décadas vêm-se pesquisando e escrevendo sobre o processo de 

envelhecimento da população humana como um fenômeno mundial. Tem-se 

observado vitórias das políticas de saúde, havendo uma diferença entre os países 

desenvolvidos, onde esse processo ocorreu lentamente numa situação de evolução 

econômica de crescimento do nível de bem-estar e redução das desigualdades 

sociais, e os países em desenvolvimento, onde o envelhecimento passou a ganhar 

maior importância com o aumento acelerado da população acima de sessenta anos 

em relação à população geral (9-11).  Os ganhos na expectativa de vida nos países de 

primeiro mundo estão ligados historicamente a uma melhor qualidade de vida 

experimentada pela maioria da população, sendo que as conquistas médico-

tecnológicas de relevância foram, quase todas, subsequentes (12). 

Com isso, um dos grandes desafios do século XXI é cuidar dessa 

população crescente de idosos que apresenta uma alta prevalência de doenças 

crônicas e incapacitantes. Para isso, os sistemas de saúde deverão fazer frente a 

uma crescente demanda por procedimentos diagnósticos e terapêuticos das 
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doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares e as 

neurodegenerativas, e a uma demanda ainda maior por serviços de reabilitação 

física e mental. Devido a isso, a atuação de uma equipe interdisciplinar torna-se 

fundamental na medida em que participa, analisa e integra conhecimentos 

específicos de diversas áreas, objetivando a prevenção de doenças, promoção e 

manutenção da saúde e a qualidade de vida dos idosos (13, 14). 

Para um direcionamento da melhor compreensão sobre o patológico no 

idoso, autores definem o processo de envelhecimento saudável, ou, envelhecimento 

bem-sucedido (10, 12). Apesar de grande parte dos idosos ser portadora de alguma 

doença crônica (15), nem todos esses sujeitos ficam limitados por essas doenças, e 

muitos levam vida perfeitamente normal, com seus agravos controlados e 

considerada satisfação com a vida. Um exemplo disso é comparar um idoso com 

uma ou mais doenças crônicas sendo visto como um idoso saudável, enquanto um 

idoso com as mesmas doenças, mas sem controle destas, apresenta sequelas 

decorrentes e incapacidades associadas. Assim, o conceito clássico de saúde da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) tem-se apresentado cada vez mais 

inadequado considerando os idosos, já que a ausência de doenças, com vistas ao 

idoso, é privilégio de poucos, e o completo bem-estar pode ser atingido por muitos, 

quer tenham ou não alguma doença diagnosticada. De fato, o que está em jogo na 

velhice é a autonomia. Assim, uma pessoa que chega aos oitenta anos capaz de 

gerir sua própria vida e determinar quando, onde e como se darão suas atividades 

de lazer, convívio social e trabalho deve ser vista como uma pessoa saudável, não 

importando se essa pessoa é hipertensa ou diabética, por exemplo (16). 
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2.2. Projeto Epidoso 

O Projeto Epidoso (15), um estudo longitudinal iniciado em 1991, 

conduzido pelo Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos, contou com a colaboração de vários 

pesquisadores em diversas áreas de atuação na saúde.  

Este projeto teve seu início oficial em 1991, após ser apresentado e 

aprovado na FAPESP (90/03935-7 (1991-1995)) como Projeto Temático EPIDOSO - 

Estudo longitudinal com idosos residentes na área de captação, com o objetivo de 

estudar uma coorte de idosos residentes na área da Vila Clementino, visando 

identificar: qualidade de vida, perdas funcionais, condições de saúde física sob a 

óptica da cardiologia, saúde mental, saúde bucal. 

Em seu início, foi realizado o cadastramento de 1.666 idosos moradores 

da Vila Clementino. Em 1992 tiveram início entrevistas domiciliares de 

cadastramento, e posterior início do atendimento clínico geriátrico e coleta dos 

dados do inquérito clínico laboratorial dos entrevistados.  

No final de 1992, os 1.666 idosos já haviam sido entrevistados e 

avaliados. Dois anos após, esses indivíduos passaram por uma reavaliação, 

encerrando o primeiro estudo longitudinal com idosos residentes em uma 

comunidade no Brasil com foco nos fatores associados ao envelhecimento saudável.  

Para o armazenamento dos dados coletados, contou-se com a 

colaboração do Centro de Informática em Saúde (CIS) da EPM para a construção de 

um instrumento para armazenamento dos dados coletados deste primeiro momento 

do Projeto Epidoso. Esses momentos do projeto foram denominados ondas. Ao 

longo do seu desenvolvimento, ocorreram 4 delas, com questionários estruturados 

buscando informações demográficas e clínicas. 
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Assim, dá-se o cenário do Projeto Epidoso com seus quatro momentos, 

denominados no projeto como ondas. 

A primeira onda, com duração de 1991 a 1993, contou com 1.666 idosos 

cadastrados convidados a participar do projeto, após sorteio por agrupamento na 

área de abrangência do projeto. 

A segunda onda, de 1994 a 1995, teve já uma quantidade menor de 

idosos: um total de 1.108. Essa diminuição de indivíduos é devido à mudança ou 

falecimento. Como não havia uma informação direta de falecimento, a equipe do 

Epidoso buscava comunicação com o idoso para identificar o motivo do não 

comparecimento. Caso não fosse possível contato com o idoso ou qualquer familiar, 

os dados de identificação do idoso eram então repassados para a Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) para constatação de falecimento. 

Caso as informações do idoso constassem na base de óbitos da Fundação SEADE, 

buscava-se conhecer a causa básica do óbito. 

Por ter idosos como objeto de estudo, a perda de indivíduos é significativa 

ao longo do tempo. Isso é notório na terceira onda, na qual apenas 435 idosos 

continuavam participando do processo avaliativo, tendo ocorrido de 1998 a 1999. 

A quarta e última onda teve início em 2000, com somente 337 idosos 

sendo avaliados, finalizando a coorte em 2005. 

Buscando ampliar a compreensão do processo do envelhecimento, em 

2006 teve início o desenho de um novo Projeto Temático FAPESP: EPIDOSO II. 

Para isso, em 2007 foi feito o desenho da pesquisa para, em 2008, ocorrer um novo 

arrolamento para identificação de quantos idosos eram moradores da mesma área 

geográfica onde ocorreu, considerando a distribuição por setor censitário para a 
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amostragem por conglomerado para a formação de um novo conjunto de 1500 

idosos para acompanhamento. 

2.3. Fundamentos 

Neste item são apresentados os conceitos utilizados para o 

desenvolvimento deste estudo. De acordo com uma breve revisão de literatura, são 

descritos: a infoestrutura, a normalização dos dados, a integração dos dados, a 

clusterização de dados. 

 

2.3.1. Infoestrutura 

Este termo tem uma visão de estrutura de serviços ao invés de produtos, 

e possui os seguintes fatores (17):  

a. a estrutura de apoio tecnológico, incluindo câmeras, scanners, 

telefones, aparelhos faxímile, computadores, switches, discos, 

vídeos e plataformas de áudio, fios do cabo, satélites, fibras 

ópticas, redes de microondas, televisores, monitores, entre outros;  

b. a informação disponível quer seja na forma de texto, som, imagens, 

dados armazenados em arquivos, instalações diferentes, 

aplicações e software necessários para acessar, manipular, 

organizar e digerir as informações;  

c. a governança, gestão e uso da informação, incluindo as normas 

para garantir a interoperabilidade, interconectividade, segurança e 

confiabilidade dos sistemas, bem como os meios físicos, 
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tecnológicos e legais para proteger a privacidade, 

confidencialidade e segurança das informações pessoais;  

d. as pessoas e organizações envolvidas na criação da informação, o 

desenvolvimento das aplicações e sistemas, construção das 

instalações, e aqueles que utilizam essa infraestrutura para 

proporcionar, manter e melhorar os serviços. 

 

Assim, entende-se como infoestrutura a parte de software, hardware e 

peopleware, considerando neste contexto apenas o sistema de saúde. 

 

2.3.2. Normalização de dados 

A normalização de dados busca evitar: 

a. problemas associados à redundância dos dados;  

b. uso desnecessário de espaço para armazenamento de dados;  

c. os vários tipos de anormalidade de atualização tais como inserções 

anômalas;  

d. exclusões anômalas e atualizações anômalas (18).  

 

O processo de normalização de dados inicia com a identificação dos 

núcleos de informação nas tabelas – no caso do Projeto Epidoso, na tabela geral 

advinda de um arquivo SAV (arquivo de formato proprietário do software IBM-

SPSS®) - segmentando-as em tabelas menores. O passo seguinte é identificar, nas 

tabelas originadas da segmentação, as chaves primárias e possíveis chaves 

externas. Uma chave primária é uma variável que não terá seu valor repetido ao 

longo do estudo. 
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No processo de normalização, pode-se ainda verificar as dependências 

funcionais que podem ser usadas para agrupar atributos em relações que estão em 

uma forma normal conhecida (18). 

No quadro 01 são apresentadas as formas normais mais comumente 

usadas. 

 

Quadro 1: Formas normais comumente usadas 

1NF   Eliminar Grupos Repetitivos – Constrói uma tabela em separado para cada 
conjunto de atributos relacionados, e dá a cada tabela uma chave primária; 

2NF  Eliminar Dados Redundantes – Se um atributo depende em parte de uma 
chave multivalorada, remova-o para uma tabela separada; 

3NF  Eliminar Colunas Não Dependentes de Chave – Caso os atributos não 
contribuam para a descrição de uma chave, remova para tabelas 
separadas; 

BCNF  Forma Normal de Boyce-Codd – Se há dependências não triviais entre 
candidatos chave a atributos, separe-os em tabelas distintas; 

4NF  Relacionamento Múltiplo Independente Isolado – Nenhuma tabela pode 
conter dois ou mais 1:n ou n:m relacionamentos que não estão diretamente 
relacionados; 

5NF  Isolar Relacionamentos Múltiplos Relacionados Semanticamente – Pode 
haver amarrações práticas em informações que justificam relacionamentos 
separados relacionados logicamente em muitos para muitos; 

ONF  Forma Normal Ótima – um modelo limitado a somente fatos simples 
(elementos), como expressa na notificação de Modelo de Regra de Objeto. 

DKNF  Forma Normal de Domínio Chave – um modelo livre de todas as anomalias 
de alterações. 

NF = Normal Form (Forma Normal) 
BCNF = Boyce-Codd Normal Form (Forma Normal de Boyce-Codd) 
ONF = Optimal Normal Form (Forma Normal Ótima) 
DKNF = Domain-Key Normal Form (Forma Normal de Domínio-Chave) 

 

2.3.3. Integração de dados 

Não é incomum os dados de uma pesquisa estarem dispostos em 

formatos diferentes. Principalmente em pesquisas que envolvam vários grupos de 

pesquisadores ou ainda vários centros. As pesquisas realizadas em vários centros 

simultaneamente possuem uma maior conformidade no armazenamento dos dados. 
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Mas quando há vários grupos de pesquisa no mesmo centro, os instrumentos de 

coleta são múltiplos: formulários, questionários, gravações de entrevistas, fotos. Se 

no projeto da pesquisa não tiver sido desenhado o local de armazenamento dos 

dados de todos os grupos, corre-se o risco de os pesquisadores buscarem soluções 

mais rápidas. Assim, dados são armazenados em planilhas de cálculo, bases de 

dados em formatos diversos, e mesmo em texto. 

Para minimizar esse problema, faz-se a integração dos dados para os 

relatórios com visão macro e para mais buscas por associações entre as variáveis 

investigadas (19). 

As vantagens da integração dos dados para esses relatórios macro são 

(19): 

a. incorporação de regras de negócio para assegurar a acurácia dos 

dados; 

b. independência dos sistemas operacionais utilizados, garantindo a 

autorização individual de acesso aos dados; 

c. diminuição do dilema criado com a inclusão de novos grupos de 

pesquisa sem consenso sobre a definição dos dados e suas 

naturezas; 

d. minimização do custo de limpeza dos dados; 

e. provimento de mais dados para todos os grupos para melhor 

conhecimento dos objetos de estudo. 

 

Na figura abaixo está representado um ciclo para a integração dos dados, 

partindo da aquisição que pode ser por meio de entrada direta ou importação a partir 

de um repositório de dados, até o gerenciamento dos dados já integrados. Cabe 
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ainda referir a importância na identificação quando do acesso, disponibilizando 

facilidades para cada tipo de usuário do sistema (19). 

 

 

Figura 1: Ciclo contínuo de captura e gerenciamento de dados sobre idosos. Baseado 
em Kumar (20).  

 

2.3.4. Clusterização 

Ao longo do texto foram considerados sinônimos os termos: clusterização 

e análise de cluster. 

Clusterização é uma técnica de mineração de dados, um método não 

supervisionado de classificação (observações, dados, ou vetores de características) 

em grupos denominados clusters (4), um processo de agrupar um conjunto de dados 

físicos ou objetos abstratos em classes de objetos similares. Um cluster é uma 

coleção de dados semelhantes, mas diferentes dos objetos pertencentes aos outros 
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clusters (21). Problemas de clusterização tem sido abordados em diversos contextos 

e por pesquisadores em muitas disciplinas, o que reflete o seu grande apelo e 

utilidade como uma das etapas na análise exploratória de dados, carregando o peso 

de ser em si um problema difícil combinatorialmente, com diferentes pressupostos 

(22). 

Han e Kamber citam a clusterização como sendo também conhecida 

como “segmentação de dados”, uma vez que a clusterização particiona grandes 

conjuntos de dados em grupos de acordo com suas similaridades (21). Porém, 

considerando outros autores com uma descrição mais completa, o pesquisador 

optou por não usar os termos clusterização e segmentação como sinonímia, uma 

vez que há diferenças conceituais entre eles, conforme descrito a seguir. 

A segmentação pode ser geográfica (região, porte da cidade, densidade, 

área), demográfica (idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda, 

ocupação, grau de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade, classe social); 

psicográfica (estilo de vida, personalidade), comportamental (ocasiões, benefícios, 

status do usuário, índice de utilização, status de fidelidade, estágio de prontidão, 

atitude em relação a um produto ou serviço).  Cada tipo de segmento já possui um 

conjunto de variáveis definidas para melhor compreensão do sujeito (23). 

Na realização de uma clusterização em mineração de dados, algumas 

condições são comuns (21):  

a. escalabilidade dos dados: alguns algoritmos de clusterização 

funcionam melhor com pequena quantidade de dados, outros, com 

grande massa de dados. Ainda há algoritmos que podem ser 

usados com pequena ou grande quantidade de dados;  
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b. habilidade de lidar com diferentes tipos de atributos: muitas 

análises podem requerer uso de variáveis binárias ou categóricas, 

além das numéricas;  

c. possibilidade de clusters com formas arbitrárias: alguns algoritmos, 

por usar medidas euclidianas ou de Manhattan tendem a encontrar 

clusters com formato esféricos. Porém, é importante que o 

algoritmo a ser usado possa identificar clusters com formas 

arbitrárias;  

d. alta dimensionalidade: alguns algoritmos lidam bem com baixa 

dimensionalidade, como o olho humano que lida com até três 

dimensões. No entanto, é importante que o algoritmo possa lidar 

com várias dimensões;  

e. habilidade para lidar com dados ruidosos: bases de dados do 

mundo real possuem valores extremos, valores ausentes, dados 

inseridos erroneamente. Alguns algoritmos são sensíveis a tais 

dados e podem conduzir a uma clusterização sem qualidade;  

f. clusterização incremental e nenhuma sensibilidade com a ordem 

de entrada dos dados: o algoritmo deve permitir novas inserções 

de dados e não ser sensível à ordem de entrada;  

g. pouco domínio da área de conhecimento para determinar os 

parâmetros de entrada: quanto mais conhecimento da área de 

estudo seja necessário, maior a dificuldade de controle na 

clusterização especialmente em bases com alta dimensionalidade;  

h. clusterização com base em parametrizações; usabilidade e 

possibilidade de interpretação: os resultados devem estar 
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intimamente ligados a uma semântica específica para facilidade de 

interpretação. 

 

Brusilovsky (24) define ainda que o cluster é um grupo de objetos similares 

(casos, pontos, observações, exemplos, membros, consumidores, pacientes, locais, 

etc), enquanto a análise de cluster é um conjunto de técnicas dirigidas para o 

particionamento de dados, desenhada para agrupar uma coleção de objetos dados 

em clusters. Essas técnicas permitem: um número de clusters e formatos 

desconhecidos inicialmente; um grau de associação ou similaridade que seja forte 

entre os membros do mesmo cluster, e fraco entre os membros de cluster diferentes 

(24). 

A clusterização não é, com isso, um simples agrupamento, mas sim um 

processo interpretável de objetos sob estudo. Pode-se, então, afirmar que uma 

classificação supervisionada não é análise de cluster, assim como categorizações 

simples (segmentação de médicos por especialidade, assumindo que cada 

especialidade médica é conhecida; segmentação por sexo, nível educacional, taxa 

de respostas conhecidas) ou ainda resultado de uma consulta a uma base de dados, 

que por sua vez também não é um exemplo de clusterização.  

A clusterização pode ser julgada na interpretação de utilidade dos 

resultados. Um ponto importante a ser ressaltado é que não há uma medida de 

sucesso, já que são usados argumentos heurísticos para o julgamento (24). 

Há algoritmos para clusterização disponíveis, cada qual indicado para um 

grupo de investigações, problemas específicos, podendo lidar com tipos distintos de 

variáveis.  
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Os métodos de clusterização mais conhecidos podem ser classificados 

nas seguintes categorias:  

a. hierárquicos; 

b. particionamento;  

c. baseados em densidade;  

d. baseados em grade;  

e. baseados em modelos;  

f. clusterização de dados ultra dimensionais;  

g. clusterização baseada em parâmetros e restrições (21). 

 

O método mais comumente utilizado é o hierárquico (25), que constrói 

(aglomera) ou quebra (divide) uma hierarquia de clusters. A representação 

tradicional desta hierarquia é uma árvore, chamada de dendograma, com elementos 

individuais em uma extremidade, e um único cluster contendo todos os elementos 

em outra extremidade. 

Neste trabalhou optou-se pela utilização de uma clusterização do tipo 

particionamento, cujos algoritmos disponíveis mais conhecidos; são eles: k-means, 

k-medoides, TwoStep. 

O algoritmo K-means (26) orienta cada ponto a um cluster cujo centro 

(também chamado de centróide) esteja mais próximo. O centro é a média de todos 

os pontos no cluster, ou seja, suas coordenadas são a média aritmética para cada 

dimensão separadamente sobre todos os pontos no cluster.  

A fragilidade do k-means (26) é o fato de lidar com a média. Se uma 

determinada variável tiver valores discrepantes, a média não é a melhor 

representação do grupo. Assim, pode-se então usar uma técnica baseada em objeto 
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representativo, que é o k-medoide (26). Ao invés de selecionar o valor médio do 

objeto no cluster como um ponto de referência, um objeto é selecionado para 

representar o cluster, usando um objeto representativo por cluster. Cada objeto 

restante é agrupado com o objeto representativo com o qual é mais similar. O 

método de particionamento é então realizado com base no princípio de minimização 

da soma das diferenças das distâncias entre cada objeto e seus pontos de 

referência correspondentes. 

Um problema na utilização dos métodos acima descritos recai na 

necessidade prévia de informar ao algoritmo a quantidade de clusters que se deseja. 

Com vistas a isso, optou-se pela utilização do método descrito a seguir: TwoStep. 

O método TwoStep (27) é uma análise escalonável, apropriado para 

grandes conjuntos de dados e que possuam uma mistura de variáveis contínuas e 

categóricas. Seu funcionamento, como o nome já indica, é baseado em dois passos: 

no primeiro passo, o algoritmo forma os pré-clusters, que são clusters dos casos 

originais, usados no local dos dados brutos objetivando ter um menor número de 

casos para a próxima etapa, reduzindo o tamanho da matriz que contém distâncias 

entre todos os casos pareados possíveis. Isso porque é usada uma abordagem de 

agrupamento sequencial. O algoritmo faz uma varredura dos registros um a um e 

decide se o registro atual deve fundir-se com os clusters formados anteriormente ou 

iniciar um novo cluster com base no critério da distância (28).  

Após a finalização da pré-clusterização, todos os casos em um mesmo 

pré-cluster são tratados como uma única entidade, com uma técnica baseada em 

hierarquização. As suas características são utilizadas como novos casos. O tamanho 

da matriz de distâncias não é mais dependente do número de casos, mas do número 

de pré-clusters (29). Duas medidas de distância estão disponíveis: euclidiana e log-
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verossimilhança. A log-verossimilhança pode lidar com tipos mistos de atributos, que 

é a vantagem deste algoritmo. A medição da dispersão das variáveis categóricas é 

feita por uma entropia. Igualmente ao que acontece na clusterização hierárquica, os 

clusters com as menores distâncias são unidos em cada passo (29). 

A vantagem do método TwoStep para clusterização de dados é que não é 

necessário informar a quantidade de clusters final. Caso este parâmetro não seja 

fornecido, o método encontra a quantidade ótima. 

Um estudo comparativo realizado por Gelbard et alli aplicando 11 

algoritmos de clusterização em 4 bases de dados públicas aponta os métodos não 

hierárquicos com desempenho superior na clusterização, sendo os melhores 

pontuados os métodos: TwoStep e K-means. Os resultados deste estudo sugerem 

um cuidado no tipo de conjunto de dados para a escolha do método de clusterização 

uma vez que os resultados dificilmente são dados dependentes do domínio, mas sim 

algoritmo e dado dependente (25). E a figura 2 exibe um exemplo teórico de como 

uma clusterização pode ser vista como resultado visual. 

 

Figura 2: Exemplo teórico de clusterização usando as variáveis: idade, nível de 
dependência e pontuação no mini exame de estado mental. Gráfico baseado em 

Terrell (30). 
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2.3.5. A clusterização na epidemiologia 

Especificamente quando se fala de clusterização na epidemiologia, há 

uma dissonância cognitiva (31), uma vez que “análise de cluster” pode ser 

compreendida tanto como analisar um grupamento específico como um setor 

censitário previamente estabelecido, como também pode ser identificado como uma 

técnica de mineração de dados para identificação de objetos similares ou próximos, 

considerando todas as características imputadas. 

Na base MeSH (Medical Subject Headings – é um vocabulário de 

palavras e seus sinônimos – controlado pelo National Library of Medicine - NLM –

usado para indexação de artigos pelo PubMed) há essa pluralidade de significados, 

ao descrever a análise de cluster como “um conjunto de métodos estatísticos usados 

para agrupar variáveis ou observações em subgrupos fortemente inter-relacionados. 

Em epidemiologia, pode ser utilizado para analisar uma série de eventos bem 

agrupadas ou casos de doença ou fenômeno de saúde relacionados com outros 

padrões de distribuição bem definidos em relação ao tempo ou lugar, ou ambos.” 

Neste trabalho, o conceito de análise de cluster a ser utilizado é: o  

método estatístico para identificação de objetos ou indivíduos com características 

semelhantes. 
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3. Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é, a partir de um conjunto de dados de 

uma pesquisa longitudinal, normalizar tais dados e construir um portal web – a ser 

denominado Portal Epidoso – que possibilite uma gestão integralizada dos dados e 

clusterização socioeconômica e de agravos e vulnerabilidades semelhantes. 

 

Como objetivos específicos, temos: 

1. propor um modelo de infraestrutura de informação (infoestrutura) 
baseado na técnica de normalização de dados para o Projeto 
Epidoso, a ser implementado em um sistema gerenciador de banco 
de dados (SGBD) relacional, que ofereça uma visão integral dos 
dados;  

2. construir um portal web – a ser denominado Portal Epidoso – para 
a gestão integralizada de dados do Projeto Epidoso, com base no 
modelo de infoestrutura proposto, usando tecnologias abertas com 
licença de software livre1; 

3. aplicar técnicas de clusterização nos dados integralizados do 
Projeto Epidoso para identificar grupos de idosos com 
características socioeconômicas e de agravos e vulnerabilidades 
semelhantes. 

 

 

 

 

  

                                            
1 Software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e 

redistribuído sem restrições, e cujo código fonte fica disponível. 
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
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4. Materiais e Método 

4.1. Natureza da pesquisa 

Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa e 

quantitativa, analítico, do tipo estudo de caso (32). 

 

4.2. Local 

Por se tratar de um estudo com dados secundários que abasteceram a 

base para o portal, considerou-se o local onde o Projeto Epidoso foi realizado. 

 

4.3. Autorização Institucional 

O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP emitiu parecer favorável 

para o desenvolvimento desta pesquisa em 28 de novembro de 2008, sob o número 

1890/08 (ver Anexo A). 

 

4.4. Aspectos éticos 

O autor declara não haver qualquer tipo de conflito de interesse de 

nenhuma espécie quanto aos resultados obtidos.  

Os dados utilizados para a clusterização não permitem a identificação dos 

idosos participantes do Projeto Epidoso, o que coíbe a exposição dos mesmos. 
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4.5. Objetos de estudo 

A seguir serão apresentados os objetos de estudo neste trabalho: o 

sistema que é a parte computacional desenvolvida, os objetos de investigação, o 

método para identificação de clusters no cenário utilizado.  

 

4.5.1. Sistema 

Como parte sistêmica foi utilizado o arquivo base epidoso.sav do Projeto 

Epidoso, além da criação de um sistema para consulta dos dados utilizando um 

servidor de acesso à Internet, contendo: sistema operacional MS-Windows®; servidor 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto) 

Apache® (http://httpd.apache.org); sistema gerenciador de banco de dados MySQL® 

(www.mysql.com); interpretador PHP para controle dos acessos e construção das 

páginas sob demanda. 

 

4.5.2. Os sujeitos 

O conjunto de dados coletados ao longo de 14 anos, de 1991 a 2005, 

referentes às quatro ondas de entrevistas e avaliações clínicas de idosos 

participantes do Projeto Epidoso, contidos no arquivo em formato SAV cedido pela 

gerência do projeto e denominado epidoso.sav.  

 

4.5.3. O método 

Neste trabalho, o método de análise dos dados é um dos objetos de 

pesquisa. Como há vários métodos de classificação e mineração de dados, e dentre 

estes, vários métodos de clusterização, aqui optou-se pelo método TwoStep para 
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identificação de clusters uma vez que este método trabalha com variáveis do tipo 

numéricas e categóricas. Outro ponto para a escolha é o fato de que este método 

não exige que seja informada a quantidade de clusters final, permitindo que o 

próprio método indique uma quantidade ideal. 

 

4.6. Cenário do estudo 

O Projeto Epidoso, com a autorização do seu gestor, o Prof. Dr. Luiz 

Roberto Ramos, foi o cenário escolhido para este estudo de caso na aplicação de 

uma análise de cluster em estudos epidemiológicos. 

 

4.7. Materiais 

4.7.1. Ferramentas computacionais utilizadas 

a. Framework Pisa de PHP;  

b. MySQL® (Sistema Gerenciador de Banco de dados – software gratuito 

– www.mysql.com); 

c. OpenEpi® (Calculadoras para Epidemiologia – software livre – 

www.openepi.com); 

d. IBM-SPSS® Grad Pack 19.0 (software estatístico - http://www-

01.ibm.com/software/analytics/spss/); 

e. Workbench® (Modelador de base de dados – software gratuito - 

http://www.mysql.com/products/workbench/). 
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4.7.2. Equipamento computacional utilizado  

a. computador desktop com processador Intel Core 2 Duo, 2 Gbytes de 

memória RAM, 500 Gbytes em disco rígido, com sistema operacional 

Windows 2003 e disco rígido externo para backup de segurança diário. 

 

4.8. Coleta de dados 

No início do projeto, o autor recebeu o arquivo epidoso.sav, identificado 

como o arquivo geral que continha todos os dados unificados de todas as ondas do 

Projeto Epidoso, contendo 929 variáveis com 1.666 registros. Este arquivo, foi 

denominado de arquivo base. 

Para compreender o conteúdo das variáveis, objetivando a construção do 

dicionário de dados e posterior normalização, foi feito um confronto entre as 

variáveis constantes no arquivo base e os questionários. Como algumas variáveis 

existentes no arquivo não constavam em nenhum dos questionários reciprocamente, 

o passo seguinte foi realizar entrevistas diretas, não estruturadas, com os 

pesquisadores e pessoas com função técnica ou administrativa no projeto que em 

algum momento estiveram envolvidos com o desenho, coleta e ou digitalização 

desses dados. Foram então identificados um total de 41 arquivos em vários formatos 

digitais, a saber: DBF (data base file); MDB (arquivo de formato proprietário do MS-

Access®); XLS (arquivo de formato proprietário do MS-Excel®); e SAV. Como esses 

arquivos não possuíam nenhum relacionamento de dependência entre eles, cada 

qual foi considerado uma fonte de dados. 

Após esse processo, foi criado um dicionário de dados identificando o 

nome de cada variável, seu significado, a onda a qual estava vinculada, o tipo de 
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dado contido (contínuo ou categórico). Caso a variável estivesse presente em mais 

de uma onda, seus nomes eram postos em sequência vertical, na ordem das ondas. 

Esta ação deu-se porque havia diferença de variáveis e categorias no 

registro dos conteúdos em cada fase. As ondas 1 e 2 eram praticamente iguais, com 

algumas pequenas variações de conteúdo de resposta em variável, assim como as 

ondas 3 e 4. 

 

4.9. Construção da base de dados 

Para facilidade de manipulação e segurança, o conteúdo do epidoso.sav 

foi transferido para uma tabela de uma base MySQL e denominada tbl_epidosozero. 

O dicionário de dados foi colocado em uma tabela denominada 

epidoso_variaveis. 

Após a importação do arquivo base para a tbl_epidosozero no MySQL, 

esta foi particionada em quatro outras tabelas, uma para cada uma das ondas: 

epidoso1_onda01, epidoso1_onda02, epidoso1_onda03 e epidoso1_onda04. Os 

dados de mortalidade foram importados para a tabela epidoso1_dadosmorte. 

Os dados foram normalizados, utilizando o conceito de normalização 

descrito no item 2.2.2., já considerando a continuidade do Projeto Epidoso e futuras 

ondas. 

 

4.10. Análises dos dados 

Das 207 variáveis dos 1.666 casos, identificadas na onda 1 do Epidoso, 

137 delas foram selecionadas para participar da análise de cluster. A exclusão 
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imediata de 70 variáveis deu-se porque o conteúdo delas era extremamente 

sensível, cuja variação pode ocorrer em poucas horas. Como exemplo tem-se: a 

quantidade de eosinófilos, concentração de colesterol LDL, taxa de glicose no 

sangue. Para respaldar esta escolha foram identificados estudos que indicam a 

necessidade de análise repetida para indicar com precisão a variação de colesterol 

HDL (33, 34). Também, a American Heart Association afirma a necessidade de 

repetição da avaliação de colesterol antes de iniciar qualquer esquema terapêutico 

(35). O mesmo cuidado para a bioquímica cabe para a contagem de células 

sanguíneas, uma vez que uma verminose ou alergia podem modificar a quantidade 

de eosinófilos, assim como um pequeno processo infeccioso agudo modifica a 

quantidade de neutrófilos.  

Como a identificação dos clusters objetiva a orientação de trabalhos a 

médio e longo prazo como revisão de políticas públicas de saúde, variáveis como as 

citadas e identificadas como de conteúdo sensível, conduziu-se tais exclusões. 

Após essa exclusão feita diretamente no script, foi executada a análise de 

cluster e observado o nível de clusterização. O método TwoStep pontua a qualidade 

da clusterização com valores que vão de 0 a 1, adimensional. Quanto mais próximo 

a 1, melhor é a clusterização, com menos casos sendo deixados à margem dos 

clusters identificados. Caso a pontuação da clusterização fosse inferior a 0,1, 

considerado ruim, era identificada a variável com menor significância no processo de 

clusterização cujos dados eram iguais em todos os clusters. Essa variável era 

excluída do script, e este era novamente executado. 

O processo descrito acima de iterações até a quantidade final de variáveis 

foi repetido até que a pontuação da clusterização tivesse seu valor em 0,1. Com 
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isso, das 137 variáveis iniciais, apenas 56 foram usadas na análise de cluster final. 

Este fluxo todo está representado na Figura 3. 

 

Figura 3: Fluxo para identificação das variáveis para encaminhamento para 
clusterização. 
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4.10.1. Análise de cluster 

Como já descrito no item 2.2.5, a análise de cluster foi escolhida por 

permitir uma visão de dados agrupados segundo algumas definições. O algoritmo 

escolhido foi o TwoStep. No apêndice B há a listagem do script, chamado de sintaxe, 

utilizado para a execução da análise de cluster com as seguintes definições para 

sua execução: 

a. /CATEGORICAL VARIABLES = sexo1 educ1 civil1 filh1 trab1 gerac1 

razapo1 ajuesp1 nectrab1 casa1 tipcas1 mental1 reu1 ha1 var1 obs1 

iu1 pv1 ins1 cat1 col1 mov1 audicv1 xdente1 prot1 mast1 engol1 qd1 

xsex1 int1 rem1 rempro1 dent1 cami1 camifor1 segur1 publ1 mdpar1 

q98sau1 q98vis1 whocuid1 xviz1 xami1 confid1 lazrad1 lazle1 lazjog1 

lazman1 lazand1 xviaj1 xqd1 : Indica quais variáveis categóricas 

fizeram parte do modelo para a análise de cluster; 

b. /CONTINUOUS VARIABLES = agecalc1 tpsp1 mmse1 adltot1 ndoenc1 

: Indica quais variáveis contínuas fizeram parte do modelo para a 

análise de cluster; 

c. /DISTANCE LIKELIHOOD : De acordo com o manual de sintaxe do 

SPSS, há duas medições para distância: Euclidean e Likelihood. 

Quando há variáveis categóricas, a distância deve ser calculada com o 

Likelihood (36); 

d. /NUMCLUSTERS AUTO 20 BIC : A quantidade de cluster foi definida 

para identificação automática, com um máximo de 20 clusters. Para a 

definição do melhor número de clusters, é usando o critério de 
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informação bayesiana (BIC – Bayesian Information Criterion) (28, 36), 

sendo a quantidade máxima é arbitrária; 

e. /HANDLENOISE 0 : Definiu-se nenhuma manipulação de ruído. Esta 

opção possibilita um cuidado diferenciado com os valores extremos (36). 

Foi realizado uma busca por valores extremos nas variáveis, e como 

grande parte das variáveis é categórica e praticamente não foram 

identificados valores extremos, optou-se por não sobrecarregar o custo 

dos cálculos em termos de consumo de processamento;  

f. /MEMALLOCATE 1024 : Este é o limite máximo de memória, em 

megabytes, disponibilizado para o software para executar a análise de 

cluster. Caso o software tenha necessidade de mais memória, o 

software passa então a usar espaço em disco rígido para 

armazenamento transitório de dados (36); 

g. /CRITERIA INITHRESHOLD(0) MXBRANCH(8) MXLEVEL(3) : 

INITTHRESHOLD O limite inicial usado para crescer a árvore CF2. O 

padrão é 0. Se a inserção de um caso específico em uma folha da 

árvore CF conduzir a uma tensão inferior ao limite, a folha não é 

dividida. Se a tensão exceder o limite, a folha é dividida. MXBRANCH 

O número máximo de nós filhos que um nó folha pode ter. O padrão é 

8. MXLEVEL O número máximo de níveis que a árvore CF pode ter. O 

padrão é 3 (36); 

                                            
2 Árvore CF - Clustering Feature Tree - é uma árvode altamente balanceada que armazena as 

características de clusterização para uma clusterização hierárquica. 
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h. /VIEWMODEL DISPLAY=YES : Controla as opções para a exibição da 

produção do modelo relacionado, incluindo tabelas e gráficos. Tabelas 

na exibição do modelo incluem um resumo do modelo e da grade de 

cluster por recursos. Os Gráficos resultantes incluiem um gráfico de 

qualidade da clusterização, tamanhos dos clusters, a importância de 

cada variável, tabela de comparação entre os clusters e de informação 

de cada célula. A palavra DISPLAY especifica a exibição do modelo em 

produção (36); 

i. /SAVE VARIABLE=CLUSTER1 : Após a criação dos clusters, foi criada 

uma nova variável indicando a que cluster cada caso pertence. Esta 

variável foi nominada “CLUSTER1”. 

 

Ao final da execução do script, os clusters resultantes foram comparados 

para apresentar a diferença entre eles, apontando a visão geral de cada grupo. 

Para melhor compreensão dos resultados obtidos na análise de cluster, 

foram utilizados gráficos, quadros e tabelas como elementos figurados. 
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5. Resultados 

Após um primeiro confronto entre o arquivo base e os questionários 

detectou-se a necessidade de entrevistar os funcionários e pesquisadores 

participantes do projeto Epidoso para identificar outros arquivos existentes. Com 

isso, foram localizados 41 arquivos no formato SAV, 2 conjuntos de arquivos no 

formato DBF, 2 arquivos no formato MDB. Todos estes arquivos continham muitos 

dados redundantes, como os dados de identificação e moradia dos entrevistados.  

A partir do arquivo epidoso.sav indicado como completo, foi feito um 

processo de identificação de cada variável existente em cada uma das 4 ondas, e 

como essa informação foi representada, se em número ou categoria, e quais todos 

os possíveis valores para as categorias. A Figura 4 apresenta um esboço desta 

construção de um dicionário de dados completo.  

Com o propósito de mostrar a complexidade de controle de variáveis ao 

longo de um projeto de pesquisa longitudinal, o autor optou em não refazer toda a 

estrutura com base nos 40 arquivos levantados, mas sim fazer uso tão somente do 

arquivo epidoso.sav para a base desta pesquisa. 

No dicionário de dados construído, foram identificadas as variáveis, como 

foram armazenados os dados, a representação nas diversas ondas, e como foi 

representada de forma geral na tabela recriada e suas descrições. 
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Figura 4: Parte da coleção das variáveis das ondas do Projeto Epidoso e suas 
descrições no dicionário de dados. 

 

5.1. A Infoestrutura 

Na criação da infoestrutura foi configurado um URL (Uniform Resource 

Locator – Localizador Padrão de Recursos: http://telemedicina6.unifesp.br/projeto/ 

epidoso) para acesso ao computador onde ficaram instalados os seguintes recursos 

computacionais: 

a. Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL® (www.mysql.com); 

b. Servidor HTTP (Hypertext Transfer Protocol ou Protocolo de 
Transferência de Hipertexto) Apache®; 

c. Interpretador PHP (Hypertext Preprocessor ou Preprocessador de 
Hipertexto); 

d. Arquivos em PHP e HTML (HyperText Markup Language ou 
Linguagem de Marcação de Hipertexto) próprios do Portal Epidoso; 

e. Framework Pisa, em PHP. 
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Na base MySQL foram colocadas as tabelas: tbl_epidosozero; 

epidoso1_onda1; epidoso1_onda2; epidoso1_onda3; epidoso1_onda4; 

epidoso_variaveis;  tbl_epidoso1_dadosmorte para manutenção do histórico dos 

dados do Projeto Epidoso.  

Os dados importados foram normalizados conforme as formas normais de 

CODD (18), considerando núcleos de informação. A Figura 5 apresenta parte das 

novas tabelas interligadas entre si após a normalização. 

 

 

 

Figura 5: Parte das tabelas do Portal Epidoso após a normalização dos dados 

 

As grandes áreas de conhecimento identificadas na normalização foram: 

dados sócio-demográficos (identificação do entrevistado, dados sobre casamento, 

moradia, compartilhamento de moradia); dados clínicos (doenças pré existentes, 

crônico degenerativas); dados de testes e exames complementares (hemogramas, 
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testes de triagem em saúde mental, relatos de atividade diária, teste de perda 

funcional).  

O controle de acesso aos dados está distribuído da seguinte forma: 

a. Visitante: qualquer pessoa que acesse o endereço http://telemedicina 

6.unifesp.br/projeto/epidoso. Este usuário não tem possibilidade de 

criar nenhuma listagem de dados, a não ser as páginas 

disponibilizadas pelo Administrador do Portal; 

b. Usuário registrado: usuários registrados possuem acesso igual ao 

visitante, adicionada a possibilidade de visualização de listagens de 

dados referentes a patologias; 

c. Profissional de saúde: acesso igual ao dado para usuários 

registrados, além da possibilidade de criar novas listagens, com 

visualização na tela apenas; 

d. Pesquisador: acesso igual ao dos profissionais de saúde, além da 

possibilidade de exportar os dados em formato XLS, para tratamentos 

estatísticos. Em geral, são alunos de Pós-graduação vinculados ao 

Projeto Epidoso. Um tipo especial de pesquisador permite ainda a 

inserção de dados de entrevistados em formulários específicos; 

e. Gestor do Projeto Epidoso: possui a visão completa de todos os 

dados, incluindo a identificação dos entrevistados. É este usuário que 

dá permissão de acesso aos usuários registrados; 
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f. Administrador do sistema: este usuário posta páginas, manipula as 

tabelas da base de dados diretamente no MySQL, cria novos menus, 

verifica as cópias de segurança (backups) periódicas; 

g. Super usuário: usuário com máxima permissão, com acesso a todos 

os usuários, todos os dados nas tabelas, acesso a todos os códigos de 

páginas, possibilitando dar e retirar permissões dos usuários. 

 

5.2. Portal Epidoso 

O Portal Epidoso foi estruturado para acesso por níveis distintos de 

usuários, conforme descrito acima, com a estrutura hierárquica inicial mostrada na 

Figura 6. 

 

Figura 6: Estrutura do Portal Epidoso 
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A página de recepção é a apresentada na Figura 7, onde o usuário faz 

sua identificação fornecendo nome do usuário e senha. 

 

 

Figura 7: Página inicial do Portal Epidoso. 

 

Não há como o usuário fazer seu cadastro pelo site. O registro é feito 

somente pelo envio de um e-mail para o gestor do Projeto Epidoso, que irá 

providenciar a criação de um usuário e senha, bem como definir o nível de acesso. 

Quando um usuário acessa o sistema e fornece seu nome de usuário e 

senha, o sistema faz os filtros de acesso e apresenta o menu com as ações que o 

usuário efetivamente tem permissão de acesso. A Figura 8 apresenta a página de 

acesso do Administrador do sistema. 
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Figura 8: Página do Portal Epidoso logo após a identificação do usuário de acesso. 

 

O Administrador pode criar novas funções no menu principal, fazer 

inserção e alteração do cadastro de usuários do sistema, criar novas páginas e 

alterar estruturas de páginas existentes. 

Como já descrito, a definição de tipo de acesso de cada usuário é feito 

não pelo administrador do sistema, mas pelo gestor do projeto. O administrador 

apenas implementa essas definições. 

A Figura 9 mostra uma página contendo dados classificados como 

sensíveis por conter a identificação dos entrevistados. Para ter acesso a esta 

página, é necessário um nível mínimo como gestor do projeto. 
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Obs.: Os nomes foram deliberadamente borrados eletronicamente para manter a privacidade dos 
entrevistados. Somente o usuário com função de gestor do projeto tem acesso a esta lista. 
  

Figura 9: Lista de entrevistados, vista pelo gestor do projeto. 

 

 

Quando um pesquisador quiser trabalhar com um conjunto de dados, este 

indica qual a onda e quais as variáveis deseja trabalhar. É possível optar por 

trabalhar com todas as variáveis em um só tempo. Após indicar a opção, o sistema 

direciona para uma página para que o usuário indique, checando no espaço próprio, 

quais variáveis são desejadas, conforme mostrado nas Figura 10 e Figura 11. 

Essa funcionalidade foca o pesquisador no seu objetivo ao disponibilizar 

um conjunto de dados específico. 

Não se trata de restringir acesso aos dados para o pesquisador, mas 

permitir que ele selecione tão somente as variáveis com as quais irá trabalhar. 
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Figura 10: Página para pesquisa de filtragem de dados, de acesso dos pesquisadores. 

 

 

Figura 11: Página de escolha de variáveis para visualização na listagem. 
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Após a filtragem, os dados são apresentados em tela (Figura 12), com a 

possibilidade de exportá-los para o computador do pesquisador para poder fazer 

tratamentos estatísticos mais avançados. 

 

 

Figura 12: Página da listagem da consulta, com possibilidade de exportação dos 
dados. 

 

Como o Projeto Epidoso é uma grande coorte, uma nova etapa teve início 

em 2007, com a revisão dos instrumentos de coleta de dados (questionários), e 

sorteio de novos indivíduos. 

Esta nova fase pode auxiliar no avanço do Portal Epidoso ao oferecer 

inserção dos mesmos diretamente na base de dados, com a vantagem deste 

processo disponibilizar os dados para acesso aos pesquisadores imediatamente 

após sua inserção. 
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Na Figura 13 é apresentada a tela de digitação dos dados do Projeto 

Epidoso II.  

 

Figura 13: Página de inserção e consulta individual dos dados referentes ao Projeto 
Epidoso II. 

 

A página de inserção de dados apresenta uma tela inicial resumida sobre 

as visitas já feitas, e abas para as avaliações planejadas para o Projeto Epidoso II: 

Avaliação gerontológica; Avaliação geriátrica; Avaliação nutricional. A idéia é 

permitir, como descrito, que tão logo os dados sejam digitados, estes já estão 

disponíveis para os pesquisadores. 

 

5.3. Clusterização 

As variáveis para a clusterização foram selecionadas considerando que 

não possuíam dados sensíveis, de baixa ou nenhuma variação temporal. Essas 
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variáveis foram listadas no Apêndice A.  Uma variável era considerada sensível se o 

seu conteúdo provinha de uma leitura, como exemplo as medições bioquímicas 

sanguíneas e quantificação de elementos sanguíneos.  

Após a execução do script para a análise, foram identificados 3 (três) 

grupos de idosos com características socioeconômicas, de agravos e 

vulnerabilidades semelhantes, não balanceados em termos de quantidade de 

indivíduos, o que é próprio do método. 

Tabela 1: Clusters identificados, com 77,7% de inclusão dos casos. 

Cluster N % 
1 349 27,0 
2 424 32,8 
3 521 40,3 
Total 1.294 77,7 

 

O acerto máximo alcançado foi de 77,7%, conforme indicado na Tabela 1, 

com identificação de 3 clusters usando 56 variáveis. 
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Figura 14: As 16 variáveis de maior importância na participação da formação geral 
dos clusters. 

A Figura 14 apresenta as 16 variáveis mais importantes para a 

clusterização geral. Cada cluster, no entanto, apresenta importância diferente para 

cada variável. 

O processo de clusterização aponta a importância da participação de 

todas as variáveis. Como no processo deste trabalho foram usadas 56 variáveis, 

optou-se por apresentar nas tabelas e gráficos apenas as 16 variáveis mais 

importantes. A lista completa das variáveis com a respectiva importância é 

apresentada no apêndice C. 

 

Tabela 2: Distribuição das variáveis numéricas entre os três clusters identificados. 

  
Clusters Total 

 

  1 2 3 
 

  349 424 521 1294 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
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Idade 
Média (DP) 77,6 (7,5) 75,1 (6,4) 72,6 (5,4) 74,8 (6,6) 
Min-Max 65,0 - 104,0 65,0 - 92,0 65,0 - 89,0 64,0 - 104,0 

Exame de Estado 
Mental (MMSE) 

Média (DP) 22,5 (5,4) 25,0 (3,8) 26,4 (3,1) 24,9 (4,3) 
Min-Max 1,0 - 30,0 4,0 - 30,0 9,0 - 30,0 1,0 - 30,0 

Tempo que mora em 
São Paulo  

Média (DP) 55,1 (20,7) 55,6 (18,7) 55,3 (16,7) 55,3 (18,5) 
Min-Max 2,0 - 94,0 3,0 - 91,0 3,0 - 87,0 2,0 - 94,0 

Grau de 
dependência 

Média (DP) 7,1 (3,7) 2,9 (1,8) 2,1 (1,5) 4,6 (3,7) 
Min-Max 1,0 - 15,0 1,0 - 10,0 1,0 - 8,0 1,0 - 15,0 

Número de doenças 
Média (DP) 5,4 (1,9) 3,3 (1,9) 2,5 (1,7) 3,6 (2,2) 
Min-Max 1,0 - 11,0 0,0 - 10,0 0,0 - 8,0 0,0 - 11,0 

 

 

A Tabela 2 apresenta as variáveis numéricas com as medidas de 

tendência central e dispersão em cada um dos clusters. O cluster 3 é o que 

apresenta a menor média de idade. Um outro ponto a observar é a faixa do cluster 1 

para o Exame de Estado Mental. O valor mínimo correto não deveria ser inferior a 3. 

Porém, aparece o número 1. Isso é devido à valores ausentes (missings) em casos 

que foram mantidos para evitar uma perda maior nos cálculos. Todos os três clusters 

apresentaram um tempo médio de moradia em São Paulo bastante alto, superior a 

55 anos. Observando o grau de dependência dos indivíduos, o grupo três, com 

menor idade média, é o que apresentam também a menor dependência e o menor 

número de doenças. 

As Tabela 3 e Tabela 4 apresentam as variáveis categóricas e suas 

distribuições em cada cluster identificado. As variáveis foram colocadas em ordem 

de importância na participação da clusterização. Quem determina essa ordem de 

importância para cada variável é o próprio método utilizado, cuja saída dos cálculos 

apresenta também uma pontuação de importância de cada variável, em uma faixa 

de 0 a 1, sendo 1 o mais importante.  
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Na Tabela 3 estão marcadas as variáveis que apresentaram diferença 

significativa entre os grupos, considerando o nível de significância em 95%, com 

informações relevantes para o cluster 1 sendo, na ordem de importância das 

variáveis: não ter interesse em manter relações sexuais, prodomínio de mulheres, 

que relatam caminharem dentro de casa sem nenhuma dificuldade, sem 

necessidade de ajuda, portanto. O cluster 2, por sua vez, apresenta as seguintes 

relevâncias: predomínio de viúvas, cuidadas por uma filha quando internadas, sem 

interesse de manter contato sexual, predomínio do sexo feminino, relatando 

caminhar bem dentro e fora de casa sem a necessidade de auxílio. Já o cluster 3 

apresenta indivíduos casados, cuidados pelo cônjuge quando internados, com 

interesse em relações sexuais, predominantemente do sexo masculino, relatando 

ainda não precisarem de nenhum auxílio para caminhar dentro ou fora de casa. 
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Tabela 3: Primeiro conjunto de variáveis em suas distribuições de respostas de 
acordo com os três clusters identificados. 

  
TwoStep Cluster Number Total 

  
1 2 3  

  
N (%) N (%) N (%) N (%) 

  
349 (27,0) 424 (32,8) 521 (40,2) 1.294 (77,7) 

Estado conjugal Solteiro 21 (6,0) 65 (15,3) 12 (2,3) 98 (7,6) 
Casado 166 (47,6) 21 (5,0) 489 (93,9) 676 (52,2) 
Viúvo 155 (44,4) 314 (74,1) 13 (2,5) 482 (37,2) 
Divorciado 7 (2,0) 24 (5,7) 7 (1,3) 38 (2,9) 

  
1 2 3 Total 

Quem cuida 
durante as 
internações 

Ninguém 12 (3,4) 5 (1,2) 6 (1,2) 23 (1,8) 
Cônjuge 109 (31,2) 2 (0,5) 406 (77,9) 517 (40,0) 
Filha 150 (43,0) 247 (58,3) 64 (12,3) 461 (35,6) 
Filho 34 (9,7) 53 (12,5) 19 (3,6) 106 (8,2) 
Parente 42 (12,0) 105 (24,8) 25 (4,8) 172 (13,3) 
Outros 2 (0,6) 12 (2,8) 1 (0,2) 15 (1,2) 

  
1 2 3 Total 

Tem interesse 
em manter 
contato sexual ? 

Sim 55 (15,8) 11 (2,6) 363 (69,7) 429 (33,2) 

Não 294 (84,2) 413 (97,4) 158 (30,3) 865 (66,8) 

  
1 2 3 Total 

Caminha fora de 
casa 

Só,s/dific 96 (27,5) 364 (85,8) 490 (94,0) 950 (73,4) 
Só,c/dific 103 (29,5) 38 (9,0) 24 (4,6) 165 (12,8) 
C/ajud mec 16 (4,6) 1 (0,2) 1 (0,2) 18 (1,4) 
C/pés 127 (36,4) 21 (5,0) 6 (1,2) 154 (11,9) 
Acamado 7 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (0,5) 

  
1 2 3 Total 

Frequência de 
relações sexuais 

Zero 308 (88,3) 422 (99,5) 199 (38,2) 929 (71,8) 
1x/dia 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (1,0) 5 (0,4) 
1x/sem 18 (5,2) 1 (0,2) 175 (33,6) 194 (15,0) 
1x/mês 23 (6,6) 1 (0,2) 142 (27,3) 166 (12,8) 

  
1 2 3 Total 

Gênero Masculino 75 (21,5) 38 (9,0) 346 (66,4) 459 (35,5) 
Feminino 274 (78,5) 386 (91,0) 175 (33,6) 835 (64,5) 

  
1 2 3 Total 

Caminha dentro 
de casa 

Só,s/dific 214 (61,3) 422 (99,5) 516 (99,0) 1.152 (89,0) 

Só,c/dific 93 (26,6) 2 (0,5) 5 (1,0) 100 (7,7) 

C/ajud mec 19 (5,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 19 (1,5) 

C/pés 17 (4,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 17 (1,3) 

Acamado 6 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (0,5) 
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Tabela 4: Segundo conjunto de variáveis em suas distribuições de respostas de 
acordo com os três clusters identificados 

  
TwoStep Cluster Number Total 

  
1 2 3 Total 

  
N (%) N (%) N (%) N (%) 

  
349 (27,0) 424 (32,8) 521 (40,2) 1.294 (77,7) 

Movimenta Dif mov br per 178 (51,0) 54 (12,7) 47 (9,0) 279 (21,6) 
Paralisia 9 (2,6) 1 (0,2) 0 (0,0) 10 (0,8) 
Aus.memb 4 (1,1) 0 (0,0) 1 (0,2) 5 (0,4) 
Joanetes 22 (6,3) 28 (6,6) 22 (4,2) 72 (5,6) 
Nenhum 136 (39,0) 341 (80,4) 451 (86,6) 928 (71,7) 

  1 2 3  
Gerações co-
habitando 

Mora só 25 (7,2) 130 (30,7) 6 (1,2) 161 (12,4) 
Uma gerac 109 (31,2) 85 (20,0) 270 (51,8) 464 (35,9) 
Duas gerac 117 (33,5) 127 (30,0) 178 (34,2) 422 (32,6) 
Três gerac 98 (28,1) 82 (19,3) 67 (12,9) 247 (19,1) 

  1 2 3  
Trabalho 
remunerado 

Só trabalha 3 (0,9) 17 (4,0) 38 (7,3) 58 (4,5) 
Também aposent 14 (4,0) 11 (2,6) 73 (14,0) 98 (7,6) 
Só pension 77 (22,1) 141 (33,3) 3 (0,6) 221 (17,1) 
Só aposent 120 (34,4) 167 (39,4) 285 (54,7) 572 (44,2) 
Só dona de casa 123 (35,2) 72 (17,0) 104 (20,0) 299 (23,1) 
Outra 12 (3,4) 16 (3,8) 18 (3,5) 46 (3,6) 

  1 2 3  
Saúde mental Não caso 193 (55,3) 379 (89,4) 487 (93,5) 1.059 (81,8) 

Caso 156 (44,7) 45 (10,6) 34 (6,5) 235 (18,2) 
  1 2 3  
Varizes Sim, interfere 146 (41,8) 48 (11,3) 39 (7,5) 233 (18,0) 

Sim, não interfere 77 (22,1) 139 (32,8) 99 (19,0) 315 (24,3) 
Não 126 (36,1) 237 (55,9) 383 (73,5) 746 (57,7) 

  1 2 3  
Razão da 
aposentadori
a 

Serviço 54 (15,5) 87 (20,5) 281 (53,9) 422 (32,6) 

Idade 60 (17,2) 80 (18,9) 70 (13,4) 210 (16,2) 

Saúde 32 (9,2) 18 (4,2) 28 (5,4) 78 (6,0) 

Não aposentado 203 (58,2) 239 (56,4) 142 (27,3) 584 (45,1) 
 

 

Na Tabela 4 observa-se que para o cluster 1 apenas a dificuldade de 

movimentar pernas e braços mostra significância. Para o cluster 2, foi significativo o 
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fato de os indivíduos relatarem não ter nenhuma dificuldade de movimentação de 

braços e pernas, e não serem casos de saúde mental.  

O cluster 3 foi o que apresentou mais variáveis com significância a 

começar pela movimentação. Neste cluster, os indivíduos relatam não terem 

nenhuma dificuldade na movimentação de braços e pernas. Os indivíduos deste 

cluster cohabitam com uma geração, com remuneração vinda da própria 

aposentadoria, não são casos de saúde mental, e não apresentam varizes. 

As variáveis apresentadas na tabela 4 referem-se ao segundo grupo de 

variáveis que participaram do processo de clusterização, entando entre as 16 

variáveis mais importantes para esta segmentação.  

A Figura 15 apresenta a ordem de importância das variáveis na 

identificação dos três clusters. Foram apresentadas apenas as 16 mais importantes 

das 56 variáveis que participaram da análise. 

O método TwoStep retorna a importância da variável no processo de 

clusterização. Esta importância varia de 0 a 1, snedo que, quanto mais próximo ao 

valor 1, mais importante foi a participação da variável. 

Vê-se que a variável mais importante para a criação dos três segmentos 

foi o Grau de Dependência que indica o quanto o indivíduo consegue fazer 

atividades diárias sem o auxílio de outra pessoa. A segunda variável mais importante 

foi o Estado Conjugal, seguida por “Quem Cuida Durante as Internações” e “Tem 

Interesse em Mater Contato Sexual”. 

A exceção do Grau de Dependência, as demais são variáveis categóricas 

que seriam difíceis de serem utilizadas em outros métodos, e seriam assim ou 

desprezadas ou teriam seu tipo alterado para numérico, possibilitando uma visão 

equivocada dos dados armazenados. 
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Figura 15: Distribuição da importância das 16 variáveis principais no processo de 
clusterização. 



51 
 
 

 

Figura 16: Distribuição das 16 principais variáveis para a constituição do Cluster 1. 

 

 

Em cada cluster, no entanto, há uma importância interna das variáveis. 

Esta importância é mostrada na Figura 16, correspondente ao primeiro cluster, na 

Figura 17, correspondente ao segundo cluster, e na Figura 18 que corresponde ao 

terceiro cluster. 

As variáveis são mostradas na ordem de importância de cada cluster, e a 

barra interna exibe a importância da variável na identificação do cluster.  

Na Figura 16 tem-se que a variável mais importante para o cluster 1 é a 

informação sobre caminhar fora de casa, seguido por caminhar em casa e só em 

terceiro lugar na importância é o Grau de Dependência. Isso já é um indicativo de 

que para este cluster, a limitação de caminhar fora de casa ou caminhar dentro de 

casa é muito importante ao pensar a grande limitação de movimentos que essas 
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pessoas passam, conduzindo a privações do convívio social, independência para a 

realização de suas atividades pessoais até mesmo básicas como a alimentação e 

higiene pessoal, chegando até a diminuição do lazer: frequentar cinema, teatro, 

realizar caminhadas. 

 

 

 

Figura 17: Distribuição das 16 principais variáveis para a constituição do Cluster 2. 

 

Na Figura 17 vê-se que a variável mais importante para o cluster 2 foi o 

estado conjugal, seguida por “Quem Cuida Durante as Internações” e “Tem interesse 

em Manter Relações Sexuais”. As três variáveis de maior importância para este 

cluster são também categóricas e conduzem à condição mais isolada deste 

segmento, constituido por viúvas que moram sozinhas. Pessoas, supostamente, 

mais independentes fisicamente. 
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Figura 18: Distribuição das 16 principais variáveis para a constituição do Cluster 3. 

 

 

A Figura 18 traz a lista das variáveis mais importantes para o cluster 3, 

finalizando a análise. Este cluster tem a lista de variáveis mais próxima da 

importância da clusterização, uma vez que o grau de dependência foi aqui também a 

variável mais importante para este cluster, seguida pelo “Estado Conjugal”. 

Este terceiro cluster é formado por pessoas que moram com suas 

famílias, considerando descendentes em primeiro nível (filhos) e segundo nível 

(netos). A co-habitação possibilita que outras pessoas contribuam para que o idoso 

tenha uma maior aderência aos tratamentos. 

A Figura 19 integra todos os três clusteres em um gráfico do tipo radar, 

juntamente com a importância da participação das variáveis no processo de 

clusterização. Nesta figura é possível identificar como uma variável é importante 
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para um grupo de pessoas, mas acaba sendo pouco importante para outros grupos. 

Os picos em diferentes pontos mostram que variáveis importantes na clusterização 

não foram importantes para a visão, para a compreensão de todos os clusters. 

Como exemplo tem-se a variável “Grau de Dependência”, que foi a variável mais 

importante na definição dos clusteres. Para o cluster 1, esta variável está em terceiro 

lugar de importância, enquanto que para o cluster 2, aparece em oitavo lugar. No 

cluster 3 esta variável está em primeiro lugar de importância na definição do cluster. 

Essas variações permitem compreender a variabilidade dos grupos. 

A Figura 20 reforça a informação trazida pela Figura 19, ao listar as 

variáveis importantes para cada cluster, em ordem de importância. 
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Figura 19: Gráfico em radar exibindo a importância de cada variável, com 
sobreposição dos três clusters e avaliação geral. 
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Figura 20: Distribuição da importância de diversas variáveis em cada cluster 
identificado. 
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A Figura 20 apresenta as 16 variáveis mais importantes em cada um dos 

três clusters. 

Apesar de o método TwoStep retorna um valor de grau de importância 

para a identificação dos clusteres, esses valores devem ser compreendidos apenas 

como identificação no processo de clusterização. 

Cada um dos clusteres identificados possuem caracteristicas próprias, 

grupos distintos de indivíduos, que trazem a possibilidade de uma nova visão para 

os dados de um estudo longitudinal. Mais do que uma visão epidemiológica, uma 

visão estatística com criação de segmentos pode ser construída, mostrando que há 

várias facetas para se compreender problemas, e também há várias formas para a 

resolução de um mesmo problemas. 
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6. Discussão 

A reorganização dos dados por meio de normalização com posterior 

criação de um banco de dados relacional passou a permitir aos pesquisadores 

acesso imediato a um conjunto de dados. Este conjunto, tendo sido revisto o 

dicionário de dados, possibilita também conhecer a descrição do significado de cada 

variável, o que passa a dar subsídio para que pesquisadores possam escolher as 

variáveis de filtragem e seleção de dados adequadamente. 

A normalização, construção de novas tabelas e migração dos dados para 

população das tabelas criadas e a construção do dicionário de dados foi executado 

juntamente com a integração dos dados para permitir um conteúdo com a menor 

redundância possível, otimização de busca, facilidade de acesso aos dados, sem 

que a segurança fosse negligenciada.  

A segurança ao acesso aos dados é feita ao disponibilizar, 

exclusivamente pelo gestor do projeto, senhas individuais de acesso a cada usuário. 

E como esse acesso é feito exclusivamente via internet, os dados passaram a ter 

alta disponibilidade. 

O Portal Epidoso, construído usando linguagem de programação PHP, 

linguagem de marcação CSS, e banco de dados MySQL, contempla algumas 

funcionalidades para manipulação (seleção e filtragem) de dados, e posterior 

exportação para uso de softwares estatísticos. 

A estrutura utilizada permite manutenção fácil e realização de novas 

implementações em projetos futuros. 
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O uso da técnica de clusterização dos dados da primeira onda do Projeto 

Epidoso resultou em três clusters com variáveis apresentando diferença na 

participação da criação dos grupos, conforme ainda apresentado a seguir. 

Dos indivíduos presentes no cluster 1, 57% caminhavam fora de casa 

sem dificuldade ou com pouca dificuldade, 88% caminhavam em casa sem ou com 

pouca dificuldade, possuem um grau de dependência médio de 7,1 (d.p. 3,7), o 

maior entre os clusters, alto número médio de doenças (5,4 d.p. 1,9), 51% relataram 

dificuldade de movimentação de braços ou pernas, 45% eram casos de saúde 

mental, 42% relataram que possuem varizes e isso interfere nas atividades diárias, 

19% referiam ter incontinência urinária com interferência no dia-a-dia, 59% referem 

que os problemas na compra de remédios estão relacionados com o custo, 51% 

apresentavam problemas na coluna, 29% relataram ter prisão de ventre, 40% 

relataram ter reumatismo, 72% não realizavam caminhadas, 26% relataram ter 

hipertensão arterial, 36% relataram ter insônia, e todas as doenças relatadas acima 

interferiam nas atividades diárias, 54% apresentavam dificuldade de conversar. 

Uma visão facilitada do cluster 1 é vê-lo como um conjunto de mulheres 

que caminhavam dentro e fora de casa, com alguma dificuldade, com razoável 

dependência para realização de atividades diárias e um considerável número de 

comorbidades, e as doenças relatadas interferiam nas atividades diárias. Em poucas 

palavras; mulheres com alguma dependência física, algum comprometimento 

cognitivo, com doenças interferindo nas atividades diárias. 

Já os indivíduos presentes no cluster 2 eram predominantemente viúvos 

(74,8%), cuidados predominantemente pela filha (58,3%) ou parentes (24,8%) 

quando estavam internados, sem interesse em manter contato sexual (97,4%), sem 

relato de práticas sexuais (99,5%), a minoria (30,7%) morando só, do sexo feminino 
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(91%), a maioria (72,7%) vivendo com a aposentadoria ou pensão, sem um trabalho 

remunerado, um baixo grau (2,9) de dependência, 64,2% não realizavam atividades 

manuais, caminhavam em casa e sem dificuldade (99,5%), 56,4% não se 

aposentaram, caminhavam fora de casa e sem qualquer dificuldade (85,8%), 55,9% 

não possuíam varizes, 89,4% não eram caso de saúde mental, 80,7% possuíam 

filhos, e 80,4% não relataram nenhum problema de movimentação.  

De forma sintética, o cluster 2 é composto por mulheres, viúvas, cuidadas 

predominantemente pela filha ou parentes quando estão internados, sem interesse 

em manter contato sexual, sem relato de práticas sexuais, algumas morando só, 

vivendo com a aposentadoria ou pensão, sem nenhum trabalho remunerado, 

independentes na realização de atividades diárias, não realizam atividades manuais, 

caminham em casa e sem dificuldade, boa parte não se aposentou, caminham fora 

de casa e sem qualquer dificuldade, não possuem varizes, não são caso de saúde 

mental, possuem filhos, não relatam nenhum problema de movimentação. Ou seja, 

mulheres, viúvas, fisicamente independentes, convivendo com poucos familiares, 

não realizam atividades manuais, vivendo de aposentadoria ou pensão, caminham, 

e são mentalmente capazes. 

Os indivíduos reunidos no cluster 3 possuíam baixo grau de dependência 

(2,1 d.p. 1,5), 94% eram casados, 70% relataram ter interesse em manter contato 

sexual, 78% eram cuidados pelo cônjuge durante as internações, 62% relataram ter 

relação sexual pelo menos uma vez por mês, 66% são do sexo masculino, possuem 

uma média de 2,5 (d.p. 1,7) doenças, 55% vivem só com o dinheiro da 

aposentadoria, atingiram uma pontuação média de 26,4 (d.p. 3,1) no exame de 

estado mental, 54% aposentaram por tempo de serviço, 99% caminham fora de casa 

sem dificuldade ou com alguma dificuldade, 99% conviviam com pelo menos mais 
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uma geração, apresentam idade média de 72,6 (d.p. 5,4) anos, 81% possuíam casa 

própria, 43% tinham o ensino médio ou superior, 71% relataram realizar 

caminhadas. Sintetizando: são indivíduos fisicamente independentes, casados, com 

interesse em manter prática sexual, sendo cuidados pelo cônjuge quando 

internados, predominando o sexo masculino, com baixo número de comorbidades, 

vivendo apenas com o dinheiro da aposentadoria, apresentando uma boa 

capacidade cognitiva, caminham bem fora de casa, convivem com gerações em 

casa própria, relatando ainda terem cursado o ensino médio ou já o superior. 

Este cluster é formado, assim, por homens fisicamente independentes, 

com boa capacidade cognitiva, aposentados, convivendo com gerações em casa 

própria. 

Considerando que uma comunicação eficaz busca primordialmente 

identificar o público-alvo (37), o uso da clusterização para identificação segmentos 

permite o planejamento eficaz da comunicação com direcionamento para cada 

segmento, ou selecionar um dos segmentos para uma comunicação ainda mais 

direta. 
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7. Conclusão 

Bancos de dados bem projetados e bem concebidos assim como portais 

Web devem fazer parte dos projetos de grupos de pesquisa com direcionamento 

translacional que estão se tornando realidade nas universidades. Essa tecnologia 

permite acesso aos dados com autenticação para controle e rastreamento de ações, 

oferecendo maior segurança aos dados. 

A análise de cluster mostrou-se interessante para identificar grupo de 

pessoas com características socioeconômicas e agravos ou vulnerabilidades 

comuns, o que conduz a uma concepção mais eficaz de promoção da saúde. 

O método TwoStep apresentou-se como uma opção aceitável para a 

identificação de grupos com características semelhantes, uma vez que não é 

necessário informar a quantidade ótima de grupos. 
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8. Trabalhos futuros 

Em estudos longitudinais prolongados há frequentemente a necessidade 

de aprimoramento de respostas ou inclusão de novos campos. A base de dados 

normalizada construída deve possibilitar criação de novas tabelas e mudança de 

campos, mantendo todo o histórico de dados.  

Quanto à manutenção da base de dados, esta deve ser bem planejada 

como um fator importante para preservar a velocidade de acesso e a organização 

dos dados. Dentre algumas rotinas triviais, devem constar: testes periódicos da 

realização de cópias de segurança e respectiva restauração, teste de carga de 

consultas para otimização de consumo de processamento e memória.  

Para o portal, pode-se implementar vários recursos para torná-lo um meio 

de interação entre os vários pesquisadores ou mesmo grupos de pesquisa, como: 

fórum de discussão entre pesquisadores, agenda de atividades científicas, agenda 

de atividades para idosos, módulo de imprensa divulgando, de forma coloquial, os 

achados das pesquisas, calculadoras estatísticas e epidemiológicas. As 

implementações podem fazer uso de códigos prontos em javascript.  

Nos conceitos de Marketing em saúde, conhecer bem o público alvo é a 

base para melhor direcionar uma comunicação. Assim, usar técnicas de 

clusterização conduz à construção de grupos de indivíduos semelhantes. Este 

trabalho apresenta um estímulo para novos estudos visando melhor conhecimento 

sobre mudança de comportamento de pacientes e melhores práticas de promoção 

de saúde.  
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Apêndice A : Variáveis utilizadas na clusterização 

Variável Significado Tipo 
adltot1 GRAU DE INDEPENDÊNCIA Num 
agecalc1 IDADE CALCULADA Num 
aju$1 REC AJUDA $ Cat 
ajuesp1 REC AJUDA ESPE Cat 
alug1 QUEM PAGA ALUG Cat 
and1 USA ANDADOR Cat 
apaudi1 USA APAR AUDI Cat 
aposau1 MOTIVO SAUDE Cat 
asm1 ASMA Cat 
atfis1 ATIVIDADE FISICA Cat 
atfistp1 QUANTOS MINUTOS Cat 
atfisx1 QUANTAS/SEMANA Cat 
aud1 USA APAR AUDI Cat 
audi1 COMO ESTA AUDI Cat 
audicv1 DIFIC CONVERSAR Cat 
avc1 DERRAME Cat 
ben1 USA BENGALA Cat 
cami1 CAMINHA EM CASA Cat 
camifor1 CAMINHA FORA CASA Cat 
casa1 CASA PROPRIA Cat 
casou1 NÚMERO DE CASAMENTOS Num 
cat1 CATARATA Cat 
civil1 ESTADO CONJUG Cat 
civiltp1 TEMPO EST CONJ Num 
clinic1 CLIN I Cat 
col1 COLUNA Cat 
confid1 CONFIDENTE Cat 
conflit1 CONFLITOS FAMIL Cat 
conv1 PROC.CONV.EMPRESA Cat 
cor1 COR Cat 
crod1 USA CAD RODAS Cat 
dent1 USA DENTADURA Cat 
dente1 COMO ESTA DENTES Cat 
difvis1 FREQ PROB VISAO Cat 
dm1 DIABETES Cat 
doenc1   Cat 
educ1 ESCOLARIDADE Cat 
engol1 DIFIC ENGOLIR Cat 
falar1 DIFIC FALAR Cat 
filh1 TEM FILHOS Cat 
frat1 TEVE FRATURAS Cat 
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gerac1 GERAÇÃO CO-HABITANTE Cat 
ha1 H.A. Cat 
hopar1 PROC.HOSP PARTIC Cat 
idapos1 IDADE APOSENT Num 
inam1 PROC. INAMPS Cat 
ins1 INSONIA Cat 
int1 TEM INTERESSE EM MANTER CONTATO SEXUAL Cat 
intern1 INTERNAC Cat 
iu1 INCONT.UR. Cat 
lazand1 CAMINHADAS Cat 
lazdan1 DANCAR Cat 
lazesp1 ESPORTE Cat 
lazjog1 JOGOS DE SALAO Cat 
lazle1 LE Cat 
lazman1 ATIVID MANUAIS Cat 
lazrad1 OUVE RADIO Cat 
laztv1 ASSISTE TV Cat 
leito1 RESTRITO LEITO Cat 
mast1 DIFIC MASTIG Cat 
mdpar1 PROC.MED PARTIC Cat 
mental1 SAUDE MENTAL Cat 
mmse1 PONTUAÇÃO NO MMSE Num 
mmtot1 GRUPO NA PONTUAÇÃO DO MMSE Cat 
moraso1 MORA SO? Cat 
mov1 MOVIMENTA Cat 
mul1 USA MULETA Cat 
ndoenc1 NÚMERO DE DOENÇAS Num 
nectrab1 NECES TRAB Cat 
obs1 OBESIDADE Cat 
oculo1 USA OCULOS Cat 
ocupant1 TRABALHAVA Cat 
ocupat1 QUAL TRABALHO Cat 
out1 OUTRAS Cat 
pcap$1 RPERCAPITA US$ Num 
prob1 PROBL SERIO Cat 
probtra1 TRANSP COLETIVO Cat 
prot1 USA PROTESE Cat 
prz1 SENTE PRAZER NAS PRÁTICAS SEXUAIS Cat 
publ1 PROC.CENTROS/POSTOS Cat 
pv1 PRISVENTRE Cat 
q98den1 PROC/SSDENTE Cat 
q98sau1 PROC/SSAUDE Cat 
q98vis1 PROC/SSVISAO Cat 
qd1 TEVE QUEDAS Cat 
razapo1 RAZAO APOSENT Cat 
reab1 TRAT REABILIT Cat 
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relfam1 RELAC FAMIL Cat 
rem1 TOMA REMEDIOS Cat 
rempro1 PROB COMPR REM Cat 
renfam$1 RENDA FAMILIA Num 
renido$1 RENDA IDOSO Num 
rentot$1 RENDA FAM+IDO Num 
reu1 REUMA Cat 
satalim1 NECES ALIMENTO Cat 
satami1 AMIGOS Cat 
sateco1 NECES ECONOM Cat 
satfam1 FAMILIA MORA Cat 
satif1 SATISFAÇÃO EM GERAL Cat 
satlaz1 SATISF FOLGA Cat 
satmor1 NECES MORADIA Cat 
satsau1 NECES SAUDE Cat 
satsoc1 NECES SOCIAIS Cat 
satvest1 NECES VESTIM Cat 
satviz1 VIZINHOS Cat 
satxami1 SATISF FREQ AMIGOS Cat 
satxfam1 SATISF FREQ FAMIL Cat 
sauxout1 SAUDE COMPARADA Cat 
segur1 PROC.SEGURO SAUDE Cat 
sexo1 SEXO Cat 
sub$1 NECES BASIC Cat 
sub$xou1 SITUAC ECON Cat 
submor1 SATISF CASA Cat 
subsau1 SAUDE Cat 
subvis1 COMO ESTA VISAO Cat 
tipcas1 MORADIA Cat 
tpbene1 TEMPO BENEFIC Num 
tpmora1 TEMPO MORA END Num 
tpsp1 TEMPO MORA SP Num 
trab1 TRAB REMUNERADO Cat 
urbrur1 URBANO/RURAL Cat 
valtran1 PASSE IDOSO Cat 
var1 VARIZES Cat 
whoaju$1 QUEM AJUDA $ Cat 
whoaju1 QUEM AJUDA ESPE Cat 
whocuid1 QUEMCUID1 Cat 
xami1 FREQ RELAC AMIGOS Cat 
xdente1 TEM TODOS DENTES Cat 
xfilht1 QUANTOS FILHOS Num 
xfilhv1 QUANTOS FILH VIVOS Num 
xfra1 QUANTAS FRAT Num 
xinter1 VEZES INTER Num 
xpar1 FREQ RELAC PARENTE Cat 
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xpess1  DE ONDE VEM O RECURSO FINANCEIRO Num 
xqd1 QUANTAS QUEDAS Num 
xsex1 FREQUÊNCIA DAS RELAÇÕES SEXUAIS Cat 
xviaj1 FREQ VIAGENS Cat 
xviz1 FREQ RELAC VIZI Cat 
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Apêndice B : Sintaxe do SPSS utilizado para realizar a clusterização 

 

GET FILE='H:\PosGrad\Dados\Epidoso_Onda1_Aceitos.sav'.  

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.  

TWOSTEP CLUSTER 

  /CATEGORICAL VARIABLES=sexo1 educ1 civil1 filh1 trab1 gerac1 razapo1 ajuesp1  

nectrab1 casa1 tipcas1 mental1 reu1 ha1 var1 obs1 iu1 pv1 ins1 cat1 col1 mov1 audicv1 

xdente1 prot1 mast1 engol1 qd1 xsex1 int1 rem1 rempro1 dent1 cami1 camifor1 segur1 

publ1 mdpar1 q98sau1 q98vis1 whocuid1 xviz1 xami1 confid1 lazrad1 lazle1 lazjog1 

lazman1 lazand1 xviaj1 xqd1 

  /CONTINUOUS VARIABLES=agecalc1 tpsp1 mmse1 adltot1 ndoenc1  

  /DISTANCE LIKELIHOOD  

  /NUMCLUSTERS AUTO 20 BIC  

  /HANDLENOISE 0  

  /MEMALLOCATE 1024  

  /CRITERIA INITHRESHOLD(0) MXBRANCH(8) MXLEVEL(3)  

  /VIEWMODEL DISPLAY=YES  

  /SAVE VARIABLE=CLUSTERS1. 
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Apêndice C : Lista de variáveis e suas respectivas importâncias no 
processo de clusterização 
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Anexo A : Folha de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B: Diagrama de Relacionamento da Base de Dados. 

 



tblIdentificacao

ident_Nome VARCHAR(60)

sexo_ID CHAR(1)

ident_IdadeInteiro INT(3)

ident_IdadeCompleta DECIMAL(5)

ident_DTNascimento DATE

cor_ID CHAR(1)

ident_RGHospSaoPaulo VARCHAR(15)

ident_CartaoNacionalSaude CHAR(15)

ident_CPF CHAR(11)

ident_RG VARCHAR(15)

Indexes

tblInformacoesGerais

infogeral_ID INT(10)

urbrur_ID CHAR(1)

ident_ID INT(10)

infogeral_OrigemMaeOutra VARCHAR(20)

infogeral_OrigemPaiOutra VARCHAR(20)

origemmae_ID CHAR(1)

origempai_ID CHAR(1)

infogeral_TempoEstadoConjugal INT(3)

infogeral_QtdeCasamentos INT(2)

numcasamentos_ID CHAR(1)

infogeral_QtdeFilhosGeral INT(2)

infogeral_QtdeFilhosVivos INT(2)

infogeral_TemFilhos CHAR(1)

civil_ID CHAR(1)

Indexes

tblSexo

sexo_ID CHAR(1)

sexo_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblCor

cor_ID CHAR(1)

cor_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblEstadoConjugal

civil_ID CHAR(1)

civil_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblNumCasamentos

numcasamentos_ID CHAR(1)

numcasamentos_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblOrigemPais

origempais_ID CHAR(1)

origempais_Descricao VARCHAR(25)

Indexes

tblUrbRur

urbrur_ID CHAR(1)

urbrur_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblResidencia

residencia_ID INT(10)

residencia_CEP CHAR(9)

residencia_Bairro VARCHAR(25)

municipio_ID CHAR(7)

residencia_Endereco VARCHAR(70)

residencia_Setor CHAR(15)

Indexes

tblMunicipio

municipio_ID CHAR(7)

municipio_SiglaEstado CHAR(2)

municipio_NomeEstado VARCHAR(45)

municipio_Descricao VARCHAR(50)

municipio_Regiao VARCHAR(15)

Indexes

tblEntrevistadoResidenciaX

ident_ID INT(10)

residencia_ID INT(10)

Indexes

tblMoradia

moradia_ID INT(10)

ident_ID INT(10)

casapropria_ID CHAR(1)

quempagaaluguel_ID CHAR(1)

tipomoradia_ID CHAR(1)

Indexes

tblCasadPropria

casapropria_ID CHAR(1)

casapropria_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblQuemPagaAluguel

quempagaaluguel_ID CHAR(1)

quempagaaluguel_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblTipoMoradia

tipomoradia_ID CHAR(1)

tipomoradia_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblAtivFisica

ativfisica_ID INT(10)

ident_ID INT(10)

ativfisica_FazAtividade CHAR(1)

ativfisicaquantasvezes_ID CHAR(1)

ativfisica_QualAtivFisica VARCHAR(20)

ativfisicacaminhaemcasa_ID CHAR(1)

ativfisicacaminhaforadecasa_ID CHAR(1)

ativfisicaporquantotempo_ID CHAR(1)

Indexes

tblAtivFisicaQuantasVezes

ativfisicaquantasvezes_ID CHAR(1)

ativfisicaquantasvezes_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblAtivFisicaPorQuantoTempo

ativfisicaporquantotempo_ID CHAR(1)

ativfisicaporquantotempo_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblAtivFisicaCaminhaEmCasa

ativfisicacaminhaemcasa_ID CHAR(1)

ativfisicacaminhaemcasa_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblAtivFisicaCaminhaForaDeCasa

ativfiscacaminhaforadecasa_ID CHAR(1)

ativfisicacaminhaforadecasa_Descricao VARCHAR(20)

Indexes tblPerfilSocial

perfilsocial_ID INT(10)

ident_ID INT(10)

moraso_ID CHAR(1)

geracoescohabitando_ID CHAR(1)

edu_ID CHAR(2)

perfilsocial_EduAnosCompletos INT(4)

moracomquem_ID CHAR(1)

perfilsocial_MoraComQuemOutro VARCHAR(20)

trabremunerado_ID CHAR(1)

ativatual_ID CHAR(1)

ativanterior_ID CHAR(1)

perfilsocial_NumPessoas INT(2)

qtdepessoas_ID CHAR(1)

perfilsocial_RendaIdoso DECIMAL(8)

perfilsocial_TempoBeneficio INT(2)

razaoaposentou_ID CHAR(2)

razaosaude_ID CHAR(1)

perfilsocial_IdadeAposentou INT(2)

perfilsocial_RecebeAjudaFinanc CHAR(1)

quemajudafinanc_ID CHAR(1)

perfilsocial_RecebeAjudaEspecia_ID CHAR(1)

quemajudaespecie_ID CHAR(1)

perfilsocial_NecBasica CHAR(1)

perfilsocial_SituacaoEcon CHAR(1)

perfilsocial_NecTrabalhar CHAR(1)

Indexes

tblMoraSo

moraso_ID CHAR(1)

moraso_Descricao VARCHAR(15)

Indexes
tblGeracoesCohabitando

geracoescohabitando_ID CHAR(1)

geracoescohabitando_Descricao VARCHAR(10)

Indexes

tblEscolaridade

edu_ID CHAR(2)

edu_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblMoraComQuem

moracomquem_ID CHAR(1)

moracomquem_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblTrabRemunerado

trabremunerado_ID CHAR(1)

trabremunerado_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblAtivAtual

ativatual_ID CHAR(1)

ativatual_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblAtivAnterior

ativanterior_ID CHAR(1)

ativanterior_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblQtdePessoas

qtdepessoas_ID CHAR(1)

qtdepessoas_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblRazaoAposentou

razaoaposentou_ID CHAR(2)

razaoaposentou_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblRazaoSaude

razaosaude_ID CHAR(1)

razaosaude_Descricao VARCHAR(20)

Indexes

tblQuemAjudaFinanc

quemajudafinanc_ID CHAR(1)

quemajudafinanc_Descricao VARCHAR(15)

Indexes

tblQuemAjudaEspecie

quemajudaespecia_ID CHAR(1)

quemajudaespecie_Descricao VARCHAR(20)

Indexes
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