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Resumo: O mapeamento genético tornou-se um processo menos oneroso e rápido, 
o que contribuiu com o avanço nos estudos de doenças geneticas e também com a 
geração de uma grande quantidade de dados. Em relação às doenças neoplásicas, 
pode-se identificar padrões em genes que podem estar associados a um biomarcador 
cancerígeno. Assim, construiu-se uma base de dados de artigos, utilizando a 
linguagem de programação Python com a biblioteca Entrez para conectar e coletar 
publicações da base de artigos PubMed, armazenando-os no banco de dados local 
do MongoDB. Definiu-se um número máximo de 10.000 artigos para cada neoplasia, 
para possível identificação do país de afiliação do autor do artigo. Até o momento, a 
partir do algoritmo implementado, pode ser observado aproximadamente 72,9% de 
sucesso na identificação de artigos dessa base. Também é objetivo deste trabalho, o 
desenvolvimento de um sistema web e mobile para a visualização dos resultados 
obtidos, tendo a possibilidade de relacionar os resultados com dados externos a fim 
de comparação. 

1. Introdução 

 A sociedade acumula em um ano de vida digital cerca de 1,8 zettabytes de 
dados. Para se ter idéia da grandeza dessa proporção, 3 exabytes é tudo que a 
humanidade conseguia guardar em 1986, hoje são gerados duas vezes esse valor por 
dia [1]. 

 Entre os dados gerados estão estatísticas sobre o câncer, conjunto de doenças 
que têm em comum o crescimento desordenado de células. Há diversos fatores que 
podem provocar esta má formação celular, sendo estes hereditários ou ambientais [2]. 
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 80% dos casos da doença estão 
associados a fatores ambientais. Esse oceano de dados, termo utilizado para 
dimensionar o grande volume, guarda muita informação que até pouco tempo não era 
explorada. Com a evolução da tecnologia, houve a criação de equipamentos e 
técnicas capazes de analisar esses dados de forma rápida e barata. 

 Um banco de dados usado para armazenar grandes massas de dados de forma 
a qual a pesquisa é eficiente, é do tipo NoSQL. Ele é utilizado para caracterizar os 
dados que excedem a capacidade de processamento de sistemas de banco de dados 
convencionais [3]. Também é conhecido pelo termo Big Data que significa muito 
grande, se move muito rápido e não se encaixa nas restrições de arquiteturas de 
banco de dados convencionais. Para ganhar o valor a partir desses dados, é 
necessário escolher um caminho alternativo para processá-los. 

 Isso provocou a geração de uma grande quantidade de informações, que 
auxiliam no estudo das neoplasias [4]. Com essa grande massa de dados de genes 
mapeados associados a técnicas computacionais, pode-se identificar ou propor 
possíveis biomarcadores cancerígenos que antes eram desconhecidos. 

 Neste projeto a construção da base de dados dos artigos foi implementada, 
utilizando a linguagem de programação Python com a biblioteca Entrez, para conectar 
e coletar publicações da base de artigos PubMed, armazenando-os no banco de 
dados do MongoDB. Foi definido um número máximo de 10.000 artigos para cada tipo 
de neoplasia com a função de identificar qual país está pesquisando mais sobre 
determinado tipo de neoplasia, possível por uma definição do país da afiliação do autor 
do artigo. 



  

 Assim, este estudo tem como objetivo construir uma base de conhecimento 
sobre o câncer com a utilização de técnicas para mineração de dados. Aproveitando 
de um banco de dados não relacional, denominado Big Data [3]. 

2. Referencial Teórico 

  Nessa seção, as neoplasias terão suas características básicas descritas, a 
base de dados, a qual serão coletas é apresentada, a aplicação do banco de dados e 
a linguagem de programação utilizada para coletar os dados. 

 

2.1 Neoplasias 

 Existem várias definições de neoplasias conhecidas atualmente. A definição 
mais citada é do oncologista britânico R. A. Willis: “Um neoplasma é uma massa 
anormal de tecido, cujo o crescimento excede e é descoordenado com o tecido normal 
e persiste no mesmo modo excessivo depois da cessação do estímulo que provocou 
a alteração” [5]. 

 As neoplasias são classificadas em três tipos, pode ser benigna, são 
circunscritos e localizados e não se transformam em câncer. Potencialmente maligna, 
que pode ou não vir a ser maligna. E maligna que são popularmente chamadas de 
câncer. 

 Nesse projeto, definiu-se uma lista das neoplasias pesquisadas. Essa lista foi 
obtida do National Cancer Institute [6] a qual foram encontrados 144 tipos de 
neoplasias diferentes. Esses dados serão coletados de um repositório chamado 
PubMed [7] que será descrito na subseção seguinte. 

 

2.2 Repositório PubMed 

 A PubMed consiste de um sistema de pesquisa bibliográfica, a qual 
pesquisadores disponibilizam os seus artigos publicados. O repositório da PubMed foi 
desenvolvido pelo National Center of Biotechnology Infomation (NCBI) [8], que é uma 
divisão da National Library of Medicine (NLM)  [9]. 

 Esse repositório foi o escolhido porque dentre várias fontes de informação em 
saúde, o PubMed se destaca pela tecnologia implantada em seus variados recursos 
de pesquisa e pela dimensão do seu conteúdo bibliográfico, que abrangem as áreas 
de medicina, enfermagem, odontologia, medicina veterinária, entre outros. Seu 
acesso é livre através de um sistema de busca e recuperação chamado Entrez. Esse 
sistema íntegra várias bases de dados criadas e mantidas pelo NCBI que fornecem, 
em sua grande maioria, informações sobre biologia molecular. 

 Esse sistema Entrez é fundamental para esse trabalho, pois os dados das 
neoplasias são coletados dele, e em seguida, o programa armazena os dados em um 
banco de dados do tipo NoSQL chamado MongoDB. 

 

2.3 NoSql 

 Segundo Vieira [10] uma das tendências para solucionar os diversos problemas 
e desafios gerados pelo contexto Big Data é o movimento denominado NoSQL (Not 
only SQL). NoSQL promove diversas soluções inovadoras de armazenamento e 



  

processamento de grande volume de dados. Estas soluções foram inicialmente 
criadas para solucionar problemas gerados por aplicações que, na sua maioria, 
necessitam operar com grande volume de dados. 

 Dentre os vários produtos NoSQL existentes, foi definido para uso neste 
trabalho o MongoDB, devido a sua facilidade de integração com a linguagem de 
programação utilizada, dentre outras vantagens citadas no tópico seguinte. 

 

2.3.1 MongoDB 

 De acordo com Wilson [11] o MongoDB não é apenas bem documentado e 
suportado por uma ampla e prestativa comunidade, mas também é amigável a 
desenvolvedores com histórico em SQL, tornando-o um sistema especialmente 
atrativo para desenvolvimento de aplicações NoSQL. 

 Em bancos de dados relacionais, uma única entidade é armazenada em uma 
linha com uma série de colunas. Uma vez que entidades são definidas em um 
esquema estrito, toda linha terá as mesmas colunas. O trabalho com entidades 
envolve comparação de colunas com pouquíssimo custo adicional: todos os dados 
são iguais por concepção. No MongoDB, não existe nenhum esquema estritamente 
definido e não existem linhas e colunas, assim toda a entidade é armazenada em um 
documento com um número qualquer de campos. [11]  

 Wilson [11] também mostra que documentos fornecem bastante poder, 
podendo armazenar mais informações relacionadas sobre cada entidade dentro de 
outros documentos. Em vez de efetuar consultas múltiplas para o banco de dados de 
modo a obter um conjunto completo de informações, é possível carregar conjuntos de 
dados completos em uma única operação. 

 O MongoDB possui uma API (Interface de Programação de Aplicativos) para a 
linguagem de programação Python, chamado pymongo, a qual possui a função de 
permitir que comandos do MongoDB possam ser executados em códigos da 
linguagem Python, citado na seção 2.4. 

 

2.4 Python 

 Borges [12], define que Python é uma linguagem de altíssimo nível (em inglês, 
Very High Level Language) orientada a objetos, de tipagem dinâmica e forte, 
interpretada e interativa. Além disso possui uma sintaxe clara e concisa, que favorece 
a legibilidade do código fonte, tornando a linguagem mais produtiva. Também possui 
recursos encontrados em outras linguagens modernas, tais como: geradores, 
introspecção, persistência, metaclasses e unidades de teste. Multiparadigma, a 
linguagem suporta programação modular e funcional, além da orientação a objetos, 
mesmo os tipos básicos no Python são objetos. A linguagem é interpretada por meio 
de bytecode pela máquina virtual Python, tornando o código portável. Com isso é 
possível compilar aplicações em uma plataforma e rodar em outros sistemas ou 
executar direto do código fonte. 

 Borges ainda expõe sobre Python incluir diversas estruturas de alto nível (listas, 
dicionários, data / hora, complexos e outras) e uma vasta coleção de módulos prontos 
para uso, além de frameworks e APIs de terceiros que podem ser adicionados. Dentre 
essas APIs, pode-se citar uma usada nesse trabalho, a API denominada pymongo a 



  

qual sua função é conectar o com o banco de dados, citado na secção 2.3.1, 
MongoDB. 

3. Objetivos 

  O objetivo geral deste trabalho é a caracterização de uma base de dados de 
artigos relacionados às neoplasias, coletados do repositório da PubMed. Integrando 
com uma lista de localidades conhecidas a fim de realizar uma caracterização 
temporal e geográfica sobre a pesquisa de neoplasias em cada local. Criando um 
modelo que permitirá estender estas análises para diferentes doenças 
contemporâneas e genéticas. 

 Como objetivo especifico, faz parte desse projeto a criação de um sistema web 
e mobile o qual, comparando a leitura de gráficos, tentará passar ao usuário os 
resultados de forma mais rápida, clara. 

4. Metodologia 

 Neste tópico, serão demonstradas as técnicas usadas nos procedimentos de 
coleta, integração e de caracterização da base de dados. A coleta dos dados da base 
foi feita por meio de uma integração da linguagem de programação Python com a 
biblioteca Entrez e o banco de dados no MongoDB, o qual foram armazenados os 
resultados. Essa biblioteca possui as funções necessárias para que a pesquisa no 
banco de dados da PubMed seja possível.  

 Uma importante função da biblioteca Entrez é o esearch, que faz a busca no 
banco de dados da PubMed, inserindo o termo pesquisado e a quantidade máxima de 
artigos a serem pesquisados. Essa busca retorna um documento ao qual uma função 
read consegue extrair os dados corretamente. Após isso, o documento é inserido no 
banco de dados. 

 Definiu-se uma lista das neoplasias pesquisadas, essa lista foi obtida do 
National Cancer Institute [6] o qual foram encontrados 144 tipos de neoplasias 
diferentes. Para cada neoplasia foi definido um número máximo de 10.000 artigos, 
porque acima deste número a pesquisa era interrompida e o programa era 
automaticamente encerrado. Após a execução, o programa obteve um total de 
1.006.303 artigos inseridos no banco de dados.  

 Das dificuldades encontradas, a maior delas foi a queda constante da conexão 
com o repositório da PubMed, erro gerado porque o sistema (PubMed) algumas vezes 
limitava o download do conteúdo.  

 O objetivo determinado é de identificar qual país está pesquisando mais sobre 
determinado tipo de neoplasia, possível por uma definição do país da afiliação do autor 
do artigo. Assim, foi definido uma lista com nome de vários países, na qual os nomes 
foram coletados do U.S. Department of State [13] resultando em um total de 258 
países. 

 Para uma melhor visualização dos resultados, está sendo desenvolvido um 
sistema web e um aplicativo móvel, nesse sistema, será possível o usuário visualizar 
os gráficos de resultados mostrados na seção 5 e 6 desse artigo. Também contará 
com um mapa possibilitando a visualização dos resultados em cada pais. 

 Na próxima seção o desenvolvimento das atividades é descrito e na seção 6 é 
feita uma análise dos resultados obtidos. 



  

5. Desenvolvimento 

 O desenvolvimento da mineração dos artigos, em busca do país da afiliação do 
autor principal, no banco de dados armazenado do MongoDB foi feito com a utilização 
da linguagem de programação Python, devido principalmente ao fácil tratamento de 
strings. Com a caracterização inicial da base, pode-se perceber que dos 258 países 
definidos como possíveis para afiliação do autor, apenas 49 países (18,992%) tiveram 
acima de 1000 artigos com autores afiliados aquele país; 209 países (81,008%) têm 
menos de 1000 artigos com autores afiliados ao país, armazenados na base da 
PubMed. Assim, pode-se analisar inicialmente que as publicações de artigos 
relacionados a neoplasias, no repositório da PubMed, são publicadas por autores de 
um pequeno grupo de países, os quais estão descritos no gráfico da Figura 1. 

 

Figura 1: Gráfico com resultados iniciais 

 
Para a realização da mineração foi usado um computador pessoal Samsung NP-
RF511, com processador Intel Core i5 Segunda Geração, memória Ram de 8 GB 
DDR3 1333 MHz e sistema operacional Windows 8.1 64 bits. Na próxima seção, os 
resultados completos de todas as minerações de dados serão demonstrados.  



  

6. Resultados  

 Foi feita uma análise dos resultados iniciais obtidos com a mineração. O 
resultado obtido leva em conta que alguns artigos não tinham o campo de afiliação 
preenchidos, ao qual gera um descarte da base. Alguns artigos não tinham o país de 
afiliação definido, mas sim uma instituição particular ou pública, esses artigos serão 
posteriormente analisados, buscando otimizar os resultados atuais.  

 Pode-se considerar o que Vilas [14] expõe que aplicações do mundo real em 
mineração de dados lidam com fontes de informações instáveis, onde a coleta de 
dados sofre alguma imprecisão e dificuldade provocadas pelo homem. Neste trabalho, 
isso foi demonstrado nessa etapa. Se os autores preenchessem os dados de forma 
correta, nenhum artigo seria descartado, otimizando satisfatoriamente o programa. 

 Assim, os resultados iniciais gerais obtidos podem ser observados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados Iniciais Gerais  

Tipo de Artigo Quantidade Porcentagem 

Artigos aproveitáveis  698.327 69,396% 

Artigos a definir 161.213 16,020% 

Artigos descartados 146.763 14,584% 

Total de artigos na base 1.006.303 100% 

 

 Foi definido como “Artigo aproveitável” os artigos que a afiliação não é vazia e 
dessa é possível extrair a localidade do autor. Já na linha de “Artigos a definir” 
descreve os artigos dos quais a afiliação existe, porém não foi possível associar a um 
país da lista, por exemplo, a afiliação está preenchida com o país "Korea", porém na 
base de dados está somente “Korea, North” e “Korea, South”, por definição prévia, o 
programa então não classifica “Korea”. Em “Artigos descartados” estão a parte do 
banco que não tem a afiliação preenchida, tornando impossível definir a afiliação do 
autor. 

 Uma tendência percebida foi que dos artigos aproveitáveis, aproximadamente 
28% são de autores com afiliação nos Estados Unidos, acredita-se que seja devido a 
um maior conhecimento da existência do repositório da PubMed. 

 Numa tentativa de melhorar os resultados reduzindo a quantidade de artigos a 
definir, foram adicionados à lista de locais, todos os estados dos Estados Unidos. Com 
isso o algoritmo obteve uma melhora geral significativa, de 3% em média. O qual os 
resultados da execução 2 podem ser vistos na Tabela 2, enquanto no gráfico da Figura 
2 percebesse que toda a melhora foi relacionada ao pais Estados Unidos (USA). 

 

 

 

 



  

Tabela 2: Resultados da segunda mineração 

Tipo de Artigo Quantidade Porcentagem 

Artigos aproveitáveis  719.731 72,272% 

Artigos a definir 123.668 12,418% 

Artigos descartados 152.469 15,310% 

Total de artigos na base 995.868 100% 

 

 

Figura 2: Gráfico com resultados da segunda mineração 

 

 Porém a cada nova mineração, os resultados obtidos poderiam ser diferentes, 
pois não é possível garantir que o algoritmo colete os mesmos artigos sempre. Assim, 
para obter uma consistência nos resultados e garantir que o resultado obtido é real, o 
algoritmo de coleta e mineração foi executado 8 vezes. 

 Com isso, foi feito uma média nos resultados obtidos, das minerações 2 a 8. A 
mineração inicial não foi inclusa na média por não possuir os estados dos Estados 
Unidos (USA) na sua relação de locais. Os resultados da média das minerações 
podem ser visualizados na Tabela 3 e no gráfico da Figura 3 a seguir. 



  

Tabela 3: Resultados da média das minerações 2 a 8 

Tipo de Artigo Quantidade Porcentagem 

Artigos aproveitáveis  755.030 72,903% 

Artigos a definir 126.432 12,210% 

Artigos descartados 154.133 14,887% 

Média total de artigos nas 
bases 

1.035.596 100% 

 

Figura 3: Gráfico com resultados da média das minerações 2 a 8 

  

 Para visualizar os dados de forma mais eficiente, foi desenvolvido um sistema 
web e um sistema mobile ao qual o usuário pode visualizar as informações em um 
mapa, que contém nele os marcadores em cada local com suas respectivas 
informações exibidas ao clique do usuário, demonstrados nas figuras 4 e 5. Também 
é possível acessar um link pré-definido a cada local, para relacionar os dados com 
uma pesquisa externa, também mostrado nas figuras 4 e 5. Os sistemas também 
contam com uma aba para exibição dos resultados em forma de gráficos, como foram 
apresentados nesse artigo. 



  

 

Figura 4: Sistema Web 

 

 

Figura 5: Sistema mobile 



  

7. Considerações Finais 

 Com base na mineração inicial, os resultados do algoritmo foram satisfatórios. 
O algoritmo obteve 69,395% de sucesso, minerando dados de uma base totalmente 
sem algum padrão e ao melhorar a correspondência de locais, obteve-se uma melhora 
significante de, em média, 3%. A execução múltipla do algoritmo de mineração 
demonstrou a consistência dos dados obtidos, resultados que podem ser melhorados, 
caso sejam adicionadas mais informações para relacionar artigo a local. Assim, o 
programa tende a obter melhores resultados e a reduzir a quantidade de artigos não 
classificados. 
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