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Resumo:
Atualmente o volume de dados é gigantesco e existe uma evolução computacional em termos
tanto de capacidade de armazenamento quanto em rapidez de processamento. Os “megadados”
ou big data estão cada vez mais frequentemente disponibilizados e a estatística assume um papel
fundamental para a tomada de decisões.

A análise  de  big  data incorpora  o  processo  de  examinar  conjuntos  massivos  de  dados  para
descobrir  padrões  escondidos,  correlações  desconhecidas,  além  de  algoritmos  eficazes  para
análises de populações inteiras de dados e não mais amostras definidas convencionalmente. Este
processo demanda armazenamento em hardware com estruturas ágeis para organizar a coleta e
recuperação destes dados.

O termo big data pode ser atribuído a vários significados. Um deles seria um corpo complexo e
altamente multidimensional de informações que não são inerentemente ordenadas e que deve
passar por um processo de redução de dados antes de ser analisado. Além disso,  big data se
refere também a uma matriz retangular de informações com n linhas e p colunas, onde já ocorreu
algum tipo de redução de forma a transformar dados não ordenados complexos em variáveis.
Assim, uma possível interpretação de big data seria: “n muito grande” referindo-se a uma fonte de
dados  com  registros  recolhidos  para  milhões  de  unidades  de  análise  e,  assim,  big  data
representaria a situação em que o número de observações (n) é extremamente grande em relação
ao número de variáveis disponíveis no conjunto de dados.

Um exemplo deste tipo de estrutura pode ser definido através de projeto multidisciplinar baseado
na  Coorte de 100 Milhões de Brasileiros,  que relaciona dados dos registros de seguridade
social  (CadastroÚnico  –  CADU)  e  registros  de  nascimentos,  óbitos  e  monitoramento  de
crescimento, e que tem como objetivo produzir evidências consistentes e específicas do impacto
de intervenções sociais e privações sociais relacionadas a óbito intrauterino, prematuridade, baixo
peso ao nascer, mortalidade infantil (por causa e idade) e crescimento durante os primeiros anos
de vida.

Em contraste,  uma outra interpretação de big data refere-se à disponibilidade de uma grande
quantidade de  informação  por  observação,  isto  é,  as  fontes  de  dados em que  o  número de
variáveis (p) é muito grande em relação ao n. Como exemplo de situação envolvendo esse tipo de
big data, pode-se citar os estudos de varredura genômica como um dos principais métodos para
avaliar  associação  entre  os  polimorfismos  de  nucleotídeo  único  (SNPs)  e  uma  doença  em
particular. Neste contexto, um dos problemas é o de “múltiplos testes” em que, se o número de
SNPs consiste de um milhão ou mais,  isso equivale  ao número de modelos  estatísticos  que
precisariam ser ajustados.

Algumas estratégias de análise estatística deste tipo de dado têm sido propostas. Por exemplo, os
métodos de regressão penalizada têm se tornado populares na análise de dados genéticos de alta
dimensão como forma de melhorar o procedimento de seleção de variáveis e, consequentemente,
a capacidade preditiva do modelo. No entanto, ainda são grandes os desafios estatísticos a serem
enfrentados  para  análise  deste  tipo  de  dado,  que  merecem  ser  discutidos  pela  comunidade
acadêmica.


