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Medir a gripe usando a Wikipedia

Pode ser possível acompanhar os níveis de gripe (ou 
melhor, de síndroma gripal) utilizando o tráfego da 
Wikipedia nos EUA, defendem dois especialistas de 
Harvard, num estudo publicado na revista PLoS 
Computational Biology.

Os investigadores calcularam os acessos diários 
relacionados com artigos sobre a gripe na Wikipédia, de 
dezembro de 2007 a agosto de 2013, e desenvolveram um
modelo de Poisson que teve um bom desempenho na 
previsão de níveis de gripe sazonal reais e durante a 
pandemia de 2009.

O modelo estimou níveis de incidência gripal com uma 
antecedência de até duas semanas, em relação aos dados 
dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 
pelo sistema convencional de vigilância baseada nas 
consultas médicas e atendimentos hospitalares. Os 
cientistas relataram uma diferença média absoluta de 
apenas 0,27 %, em 294 semanas de análise, entre o seu 
modelo de estimativas e o dos CDC.

Os autores disseram em comunicado de imprensa que 
esperam que seu modelo "possa aproveitar os dados 
disponíveis publicamente para ajudar as pessoas a obter 
informações precisas e quase em tempo real sobre o nível 
de incidência da doença na população."

"Com um estudo mais aprofundado , este método poderia 
ser implementado para a monitorização contínua da 
atividade gripal  nos EUA e para fornecer suporte para 
ferramentas tradicionais de vigilância da gripe. "

O estudo surge um ano e dois meses após a Nature ter 
revelado que o Google Flu Trends, um sistema de rastreio 
semelhante com base na Internet , sobrestimou 
drasticamente os níveis do pico da gripe na temporada de 
2012-13. 

O artigo, intitulado Wikipedia Usage Estimates Prevalence 
of Influenza-Like Illness in the United States in Near 
Real-Time: 
http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi
%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1003581

http://www.ploscompbiol.org/article/info:doi/10.1371/journal.pcbi.1003581
http://www.ploscompbiol.org/article/info:doi/10.1371/journal.pcbi.1003581
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