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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo avaliar 
o desempenho de métodos de mineração de textos na previsão e detecção de Eventos 
Adversos (EA). A primeira etapa foi a revisão sistemática da literatura que buscou 
identificar os métodos de mineração de textos e as áreas da saúde que esses estão 
sendo aplicados para prever e detectar EA. Após essa etapa foi realizada uma 
aplicação de métodos de mineração de textos para prever Infecções do Sítio Cirúrgico 
(ISC) a partir do texto livre de descrições cirúrgicas no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA). Por fim, métodos de mineração de textos foram aplicados para 
detectar ISC a partir do texto das evoluções de pacientes 30 (trinta) dias após uma 
cirurgia. Como resultados, destaca-se a identificação dos melhores métodos de pré-
processamento e mineração de textos para prever e detectar ISC no HCPA, podendo 
ser aplicados a outros EA. O método Stochastic Gradient Descent (SGD) apresentou 
o melhor desempenho, 79,7% de ROC-AUC na previsão de EA. Já para detecção de 
EA o melhor método foi o Logistic Regression, com desempenho 80,6% de ROC-AUC. 
Os métodos de mineração de textos podem ser usados para apoiar de maneira eficaz 
a previsão e detecção de EA, direcionando ações de vigilância para a melhoria da 
segurança do paciente.  
 

Palavras-chave: Eventos Adversos; Infecção do Sítio Cirúrgico; Mineração de textos. 



 
 

 

ABSTRACT 

This work presents the results of a research that aimed to evaluate the performance of 
text mining methods in the prediction and detection of Adverse Events (AE). The first 
step was the systematic review of the literature that sought to identify the methods of 
text mining and the health areas they are being applied to predict and detect AE. After 
this step, an application of text mining methods was performed to predict Surgical Site 
Infections (SSI) from the free text of medical records at Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA). Finally, text mining methods were applied to detect SSI from the text 
of medical records 30 (thirty) days after surgery. As results, is highlight the identification 
of the best methods of pre-processing and text mining to predict and detect SSI in the 
HCPA, and can be applied to other AE. The Stochastic Gradient Descent (SGD) 
presented the best performance, 79.7% of ROC-AUC in the prediction of AE. Already 
for the detection of AE the best method was the Logistic Regression, with performance 
80.6% of ROC-AUC. Text mining methods can be used to effectively support the 
prediction and detection of AE by directing surveillance actions to improve patient 
safety. 

Key words: Adverse Events. Surgical Infection. Text Mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do atendimento em saúde, de acordo com o comitê do Institute of 

Medicine (IOM), é definida como o grau em que os serviços de saúde para indivíduos 

e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes 

com o conhecimento do profissional atual. Essa definição salienta a importância de 

resultados dos serviços de saúde, além de reconhecer as limitações do desempenho 

de um profissional de saúde e a existência de um componente estocástico nos 

processos assistenciais (IOM, 1990). 

Os resultados de um sistema de saúde de qualidade podem ser percebidos a 

partir de seis dimensões: segurança do paciente, foco no paciente, eficácia, eficiência, 

oportunidade e equidade (IOM, 2001). Analisando a segurança do paciente, tema 

desta dissertação, é possível defini-la de maneira simples como sendo a prevenção 

de erros e efeitos adversos aos pacientes associados aos cuidados de saúde (WHO, 

2017). A área de qualidade e, mais especificamente, a área de segurança do paciente 

fazem parte do tema desta dissertação a partir da análise de eventos adversos.  

Eventos Adversos (EA) estão entre os resultados não desejados do 

atendimento em saúde e podem ser entendidos como danos provocados ao paciente 

pela assistência prestada que não são causados pela própria doença (HIATT et al., 

2000). Da mesma forma, Griffin e Resar (2009) afirmam que esses eventos podem 

gerar danos temporários, permanentes ou até mesmo levar à morte do paciente. 

Eventos inesperados e não desejados podem ocorrer em qualquer ambiente onde os 

cuidados de saúde são prestados (WHO, 2017). 

Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) estão entre os EA mais comuns em 

pacientes hospitalizados, causando substancial aumento na mortalidade, taxas de 

reinternação e custos assistenciais (WATCHER, 2013; STONE et al., 2009). O 

conhecimento exato das taxas de ISC a partir da sua detecção como EA pode ser 

usado como parte do mecanismo de feedback para diminuir a incidência futura de 

infecções cirúrgicas (MICHELSON, 2005). 

A detecção de EA faz parte das tarefas de vigilância e melhoria da segurança 

do paciente nos hospitais. A partir da detecção, é possível realizar a análise de 

possíveis causas dos EA e tomar ações de prevenção e melhoria dos processos 

assistenciais (ZAPT e REASON, 1994). Nos últimos anos, vários bancos de dados 
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eletrônicos do ambiente hospitalar vêm sendo usados para realizar vigilância de EA, 

devido ao aumento das formas de coleta e armazenamento de informações de 

pacientes (FREEMAN et al., 2013). 

Entre os métodos que vêm sendo citados na literatura para apoiar a vigilância 

de EA estão os métodos de mineração de dados (MD), que aplicada a dados textuais 

não estruturados é chamada de Mineração de Textos (MT). Assim como a MD, a MT 

tem o princípio de extrair padrões não triviais, úteis e de interesse do usuário (TAN, 

1999). O texto clínico pode ter informações essenciais para a vigilância; no entanto, 

métodos tradicionais de detecção podem utilizar recursos de maneira intensiva e 

demorada (FREEMAN et al., 2013).  

Esta dissertação teve como cenário a necessidade de identificação de 

métodos para apoiar ações de melhoria da segurança do paciente no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA) a partir da previsão e detecção de infecções 

cirúrgicas no período pós-operatório. O HCPA faz parte de uma rede de hospitais 

universitários vinculados ao Ministério da Educação do Brasil, sendo que até o ano de 

2015, 30 (trinta) hospitais universitários brasileiros já se tornaram usuários do 

Aplicativo de Gestão Hospitalar (AGH) (MEC, 2017), utilizado como fonte de dados 

para esta dissertação. A presente pesquisa foi desenvolvida no HCPA por este ser 

referência entre os hospitais universitários brasileiros e ser vinculado 

academicamente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de ter 

como missão o incentivo a pesquisas e à geração de conhecimento (HCPA, 2017a). 

 

1.1 TEMA E OBJETIVOS 

 

Esta dissertação tem como tema a segurança do paciente, abordando o uso 

de métodos de MT no contexto de um hospital universitário brasileiro. A discussão 

sobre métodos de MT também abrange estratégias de Processamento de Linguagem 

Natural (PLN) e Aprendizagem de Máquina (AM), de maneira que esses tópicos são 

tratados como parte do processo de MT. 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desempenho de métodos de 

mineração de textos na previsão e detecção de EA. Como objetivos específicos, este 

trabalho contempla: 
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a) Identificar as áreas da saúde e métodos de mineração de textos utilizados na 

previsão e detecção de EA a partir de uma revisão sistemática da literatura; 

b) Avaliar o desempenho de métodos de mineração de textos na previsão de 

Infecções do Sítio Cirúrgico; 

c) Avaliar o desempenho de métodos de mineração de textos na detecção de 

Infecções do Sítio Cirúrgico. 

Esses objetivos específicos correspondem aos três artigos apresentados nesta 

dissertação. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA E OBJETIVOS 

 

Identificar e medir EA são tarefas fundamentais nos processos de saúde, 

formando uma base para a segurança do paciente (CLASSEN et al., 2011). Segundo 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA (2013), a ocorrência de EA pode 

acarretar no aumento na morbidade, na mortalidade, no tempo de tratamento dos 

pacientes e nos custos assistenciais, além de repercutir em outros campos da vida 

social e econômica da população.  

Cerca de uma em 30 (trinta) cirurgias “limpas” será complicada por uma ISC. 

A taxa é significativamente maior em cirurgias “contaminadas”, de emergência ou em 

procedimentos prolongados e para pacientes com comorbidades clínicas (WATCHER, 

2013). As ISC estão entre os EA mais comuns em pacientes hospitalizados, causando 

substancial aumento na mortalidade, taxas de reinternação e custos assistenciais 

(WATCHER, 2013).  

No HCPA, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) executa 

ações buscando a melhoria da segurança do paciente, incluindo pesquisas entre as 

quais o presente estudo se encontra. São monitorados processos que apresentam 

potencial impacto sistêmico, realizada a vigilância das infecções, instituídas medidas 

de precaução, auditoria da prescrição e elaboração de política de uso antimicrobianos 

da instituição (HCPA, 2017b). Dessa forma, o controle de ISC no período pós-

operatório é feito a partir de critérios que apontam a ocorrência de infecção, mas, 

apesar de esses critérios direcionarem o trabalho de vigilância, podem não levar a 

detecção de todas as infecções existentes. 
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Sistemas de detecção de eventos reduzem o custo da revisão de prontuários, 

identificando os casos que são mais apropriados para uma revisão detalhada (JHA et 

al., 1998). Muitos dos dados clínicos presentes na forma narrativa são convenientes 

para expressar conceitos e eventos entre os envolvidos (pacientes e profissionais da 

saúde), porém dificultam a busca, a sumarização, o apoio à tomada de decisão e a 

análise estatística (MEYSTRE et al., 2008).  

Nesse cenário, a MT e o PLN, mais precisamente as técnicas de extração e 

recuperação da informação, têm apresentado potencial para apoiar a extração de 

conhecimento relacionado à ISC, antes detectados somente por meio de revisões 

manuais de registros hospitalares pós-operatórios. Da mesma maneira, a MT pode 

ser aplicada para apoiar a previsão de ISC a partir da descrição cirúrgica no período 

intra-operatório, conforme Figura 1. 

 

 

Figura 1. Processo cirúrgico. 

 

Nesse contexto, o resultado desta pesquisa, a partir dos objetivos propostos, 

servirá para que hospitais possam aplicar diferentes métodos de MT para apoiar o 

direcionamento da vigilância e controle de infecções. Além disso, os resultados desta 

pesquisa podem servir para que outras aplicações em diferentes tipos de EA venham 

a ser realizadas, proporcionando a melhoria da qualidade em diferentes áreas da 

saúde. 

 

1.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Uma vez definidos os objetivos e apresentada a relevância do tema desta 

dissertação, se faz necessário descrever o delineamento pelo qual os objetivos foram 

alcançados. Esta seção descreve os métodos de pesquisa e de trabalho utilizados 

neste estudo. 
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1.3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Esta dissertação é caracterizada como sendo de natureza aplicada, pois 

apresenta a revisão e aplicação de métodos de MT buscando soluções para 

problemas específicos da área da saúde. Do ponto de vista da abordagem, esta 

pesquisa configura-se como qualitativa pela seleção e análise das publicações, mas 

também quantitativa quando lida com a avaliação de desempenho de métodos de MT 

(GIL, 2008; CERVO e BERVIAN, 2002).  

Da mesma forma, o objetivo geral aqui proposto possui caráter descritivo. 

Essa caracterização ocorre pelo intuito de descrever a forma com que métodos de MT 

já apresentados na literatura podem ser aplicados na previsão e detecção de EA (GIL, 

2008). 

 

1.3.2 MÉTODO DE TRABALHO 

 

O desenvolvimento deste trabalho contemplou a realização de três etapas. A 

primeira etapa diz respeito à revisão sistemática da literatura, que buscou identificar 

as áreas da saúde e os métodos de MT utilizados para a detecção de EA. As 

publicações foram selecionadas observando o critério de utilizar métodos de MT para 

detectar ou prevenir EA. 

A segunda etapa consiste na avaliação de métodos de MT quanto ao seu 

potencial para prever ISC. Inicialmente, por meio da literatura, são apresentados 

aspectos específicos da prevenção de infecções. A partir disso é apresentada uma 

aplicação de MT buscando prever ISC utilizando o texto de descrições cirúrgicas 

realizadas no HCPA. O processo de MT aqui utilizado contempla as atividades de 

seleção dos dados, pré-processamento de texto, aplicação de métodos de 

classificação e por fim a avaliação do desempenho.  

Após a previsão de ISC, se faz necessária a análise de métodos para 

encontrar infecções no local cirúrgico a partir de evoluções dos pacientes no período 

pós-operatório. Nesse contexto, a terceira etapa diz respeito à avaliação de métodos 

de mineração de textos quanto ao seu potencial para detecção de ISC. São utilizados 

dados textuais de evoluções dos pacientes referentes aos 30 (trinta) dias após uma 

cirurgia, como anotações da internação ou reconsulta. Assim como na segunda etapa, 
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o processo de mineração de textos contempla as atividades de seleção dos dados, 

pré-processamento de texto, aplicação de métodos de classificação e avaliação de 

desempenho. 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este trabalho contempla a análise da literatura sobre EA e MT em geral e a 

aplicação de MT na previsão e detecção de EA em um hospital universitário brasileiro. 

Os dados textuais analisados na segunda e terceira etapas estão no idioma português 

e dizem respeito às descrições cirúrgicas e evoluções de pacientes até 30 (trinta) dias 

após cirurgias.  

Não foram utilizados filtros de pacientes por condição clínica ou patologia. 

Este estudo contemplou apenas a análise do texto livre; sendo assim, não foram 

utilizados atributos como resultados de exames ou outras informações do paciente 

que não estão presentes no texto. Também não foram realizadas análises semânticas 

ou gramaticais de texto, de maneira que apenas a frequência de conjuntos de até três 

palavras foi utilizada. 

 As aplicações de mineração de textos aqui descritas foram realizadas na 

linguagem de programação Python versão 3.5 (PYTHON, 2017), escolhida por ser 

gratuita e viabilizar futuras implementações práticas deste estudo por outros 

pesquisadores. O Python também possui bibliotecas de AM e processamento de 

dados textuais, Natural Language Toolkit (NLTK), Scikit-Learn, nas quais o presente 

estudo foi desenvolvido (BIRD et al. 2009; PEDREGOSA et al., 2011). 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

aborda a introdução do trabalho e os objetivos, apresentando os métodos de pesquisa 

e o delineamento do estudo. Nos capítulos 2, 3 e 4, são apresentadas as etapas nas 

quais desta dissertação foi desenvolvida no formato de artigos. O primeiro artigo 

apresenta uma revisão sistemática da literatura, a partir da qual é possível perceber 

as áreas da saúde e os métodos que utilizam, bem como as áreas e métodos que 
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relatam maior necessidade de estudos. A seguir, no segundo e terceiro artigos, 

aplicações de MT são apresentadas, expondo os melhores métodos para previsão e 

detecção de ISC no período pós-operatório no HCPA. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais no capítulo 5. 
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2 ARTIGO 1: Detecção de eventos adversos por meio da 

mineração de textos: uma revisão sistemática da literatura 

 

Resumo: O desenvolvimento tecnológico verificado na área da saúde tem motivado 

novas pesquisas para a detecção de Eventos Adversos (EA). Identificar e medir a 

ocorrência de eventos que causam danos aos pacientes é fundamental para a 

melhoria da segurança. Em hospitais que utilizam sistemas informatizados e 

prontuários eletrônicos, o uso de técnicas de mineração de textos pode ser uma 

alternativa viável para a melhoria de aspectos da segurança da assistência médica. 

Este estudo teve por objetivo identificar as áreas da saúde e métodos de Mineração 

de Textos (MT) utilizados na detecção e prevenção de EA a partir de uma revisão 

sistemática da literatura. A busca foi realizada a partir do Portal de Periódicos da 

Capes, o qual permitiu o acesso as bases de literatura ACM Digital Library, CiteSeerX, 

IEEE Xplore, Pubmed e ScienteDirect. Foram selecionadas publicações que relatam 

a utilização de métodos de MT aplicados na prevenção e detecção de EA. Ao todo, 

54 publicações fizeram parte deste estudo, nas quais foi constatada a predominância 

da farmacovigilância no uso de métodos de MT. Quanto aos métodos utilizados, foi 

percebido que as pesquisas buscam propor novos métodos e sistemas de mineração 

para áreas específicas da saúde; no entanto, métodos tradicionais de MT como Suport 

Vector Machines, classificadores Naive Bayes e algoritmos de associação também 

são apresentados.  

 
Palavras-chave: eventos adversos; mineração de textos; revisão sistemática da 

literatura. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

  

Eventos Adversos (EA) podem ser entendidos como os danos provocados ao 

paciente pela assistência prestada, que não são causados pela própria doença 

(HIATT et al., 2000). Essa definição inclui todos os aspectos do tratamento médico, 

incluindo os sistemas e equipamentos utilizados para fornecer a assistência médica e 

também a incapacidade de fornecer diagnóstico e tratamento ao paciente (WHO, 
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2005). Alguns danos são inerentes ao tratamento; porém, os danos preveníveis, 

segundo a definição comum encontrada na literatura, são aqueles que possuem uma 

causa identificável e modificável (NABHAN et al., 2012).  

Os EA podem ocorrer em função de diversas causas, dentre elas o uso de 

medicamentos (WHO, 2005). Boa parte da literatura recente tem buscado identificar 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM) por meio da extração de informações de 

textos clínicos, aplicando técnicas estatísticas em relatórios espontâneos e ensaios 

clínicos (HARPAZ et al., 2014). 

Prontuários eletrônicos contêm as informações do estado do paciente, 

prescrições de medicamentos e os procedimentos nos quais os pacientes são 

submetidos. Dessa forma, os prontuários possuem evidências ou pistas da ocorrência 

de EA, as quais podem causar danos temporários que requererem alguma 

intervenção inicial, prolongada, ou até mesmo permanente, bem como danos que não 

podem ser completamente tratados ou levam à morte do paciente (GRIFFIN e RESAR, 

2009).  

A identificação e posterior análise de EA é importante para identificar aspectos 

dos serviços de saúde propensos a falhas. A crescente adoção de softwares que 

apoiam os serviços de saúde torna necessária a utilização de técnicas e ferramentas 

que apoiem a extração de conhecimento útil das bases de dados dos hospitais. Novas 

tecnologias permitem o armazenamento de uma quantidade cada vez maior de dados 

dos processos hospitalares; no entanto, dados por si só carecem de conhecimento do 

negócio para que possam agregar valor à organização (FAYYAD, 1996). 

A Mineração de Dados (MD) é uma área que tem tido muitos avanços nos 

últimos anos em função das evoluções de hardware e software, que vem viabilizando 

a análise de diferentes tipos de dados, como os dados textuais (AGGARWAL e ZHAI, 

2012). A Mineração de Texto (MT), que é uma variação da MD, é uma importante 

disciplina do Processamento de Linguagem Natural (PLN) (BIEMANN e MEHLER, 

2015).  

Muitos dos dados clínicos presentes na forma narrativa são convenientes para 

expressar conceitos e eventos entre os envolvidos (pacientes e profissionais da 

saúde), porém dificultam a busca, a sumarização, o apoio à tomada de decisão e a 

análise estatística (MEYSTRE et al., 2008). Nas áreas da saúde e biomedicina, 

conhecimentos são disseminados em forma textual a partir de literatura científica, 
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técnica, relatórios administrativos, da mesma forma que as informações de pacientes 

estão contidas em notas narrativas e relatórios (SHORTLIFFE e CIMINO, 2014). 

Nesse contexto, o PLN, mais precisamente as técnicas de extração e 

recuperação da informação, tem apresentado potencial para apoiar a extração de 

conhecimento relacionado a EA. Para conduzir pesquisas à melhoria da segurança 

na saúde é necessário identificar os métodos atuais para detecção de eventos que 

causam danos aos pacientes e as áreas da saúde nas quais esses métodos vêm 

sendo aplicados. Nesse sentido, este artigo tem por objetivo identificar métodos de 

MT e as áreas da saúde em que esses métodos estão sendo aplicados na detecção 

e prevenção de EA, a partir de uma revisão sistemática da literatura. 

O presente artigo está organizado em três seções além dessa introdução. Na 

seção 2.2 são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados e a seção 2.3 

apresenta a revisão sistemática da literatura. Na seção 2.4 são apresentadas as 

considerações finais deste estudo. 

. 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho apresenta uma revisão das pesquisas sobre mineração de 

textos de registros eletrônicos de saúde para detecção de EA. Este trabalho possui 

natureza básica e utiliza abordagens qualitativas na seleção das publicações, mas 

também quantitativas no que diz respeito à análise das áreas e métodos de MT 

utilizados. Após a identificação da necessidade de uma revisão sistemática do 

assunto, foi definido o local de busca, as palavras-chave, os critérios de inclusão e o 

protocolo de leitura. 

A bibliografia desta pesquisa foi selecionada por meio do Portal de Periódicos 

da Capes (PPC) a partir da busca por publicações até junho de 2016, utilizando os 

seguintes termos em inglês: “text mining” ou “natural language processing” e “adverse 

event(s)”, contidos no título, resumo ou no corpo das publicações. Também foram 

selecionados trabalhos a partir do referencial bibliográfico das publicações 

selecionadas no PPC.  

O PPC centraliza o acesso a diversas bases de dados internacionais. Não 

foram utilizados filtros por bases de dados específicas, sendo que os artigos 

selecionados foram encontrados nas seguintes bases: ACM Digital Library, CiteSeerX, 
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IEEE Xplore, Pubmed e ScienteDirect. Ao todo 54 publicações foram selecionadas, 

conforme Figura 2 (MOHER et al., 2009). 

 

 

Figura 2. Publicações selecionadas. 

 

A partir da análise do título, resumo e leitura integral do artigo, foram aplicados 

critérios de inclusão e exclusão quanto ao método e a área do estudo. Quanto ao 

método foram selecionadas publicações que utilizaram técnicas de mineração de 

textos. Já a área teve de estar relacionada, de maneira geral, a EA, incluindo também 

as reações adversas a medicamentos e vacinas. Na etapa seguinte, foi realizada a 

leitura integral de cada estudo buscando atender as questões de pesquisa e avaliando 

a qualidade das publicações, conforme questionário do Apêndice A (RADJENOVIĆ et 

al., 2013), verificando se as publicações atendem totalmente, parcialmente ou não 

atendem as questões de qualidade. 

 

2.2.1  QUESTÕES DE PESQUISA 

 

A condução de uma revisão sistemática requer a elaboração de questões de 

pesquisa que direcionem os caminhos metodológicos a serem seguidos (INSTITUTE 

OF MEDICINE, 2011). As questões de pesquisa foram elaboradas em concordância 

com estudos anteriores que apresentam revisões da literatura envolvendo MT e EA 
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(GOVINDAN et al., 2010; MEYSTRE et al., 2008; DEMNER-FUSHMAN et al., 2009; 

HARPAZ, et al., 2014). 

 O estabelecimento de questões de pesquisa é importante não apenas para 

os pesquisadores, mas também para profissionais que buscam soluções para a 

melhoria da segurança do paciente.  Para esta revisão sistemática da literatura, as 

questões de pesquisa apresentadas na Tabela 1 foram formuladas: 

 

Tabela 1. Questões de Pesquisa 

 

 

2.3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

2.3.1 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Foram considerados trabalhos correlatos aqueles que se dedicaram a revisão 

da literatura sobre EA e MT. Dessa forma, foram selecionadas quatro pesquisas que 

apresentam diferentes abordagens e escopo de revisão sobre o assunto abordado. 

Govindan et al. (2010) desenvolveram uma revisão sistemática da literatura 

buscando identificar, descrever e avaliar a eficácia dos métodos automatizados de 

detecção de danos aos pacientes. Foram encontradas 4 pesquisas relacionadas ao 

processamento de linguagem natural e outras 39 relacionadas a outros métodos. 

Entre as pesquisas, 21 envolviam a detecção de RAM, 10 buscaram detectar EA em 

geral, 8 buscaram infecções hospitalares e 4 buscaram outros EA específicos. 

Já Meystre et al. (2008) buscaram na literatura recente (PubMed, ACM Digital 

Library e anais de congressos) trabalhos que envolvessem a extração de informações 

de Registros Eletrônicos Hospitalares (REH). Os autores apresentaram uma visão 

geral dos avanços quanto ao pré-processamento de documentos textuais, análise e 

detecção de atributos contextuais, extração de códigos e mineração de textos clínicos, 

1 
Em que áreas da saúde a MT tem 

sido utilizada? 

Identificar quais áreas da 
saúde mais têm buscado 
soluções envolvendo 
mineração de textos para 
prevenir e detectar EA. 

2 
Quais técnicas, algoritmos ou 
sistemas são usados na MT? 

Identificar quais técnicas, 
algoritmos ou sistemas são 
mais utilizados para prevenir e 
detectar EA em saúde. 



27 
 

 

enriquecimento de REH para apoio à tomada de decisões, extração de informações 

para vigilância médica, apoio à pesquisa, gerenciamento automático de terminologias, 

corpora de textos clínicos e sua anotação e mineração de textos clínicos. 

Demner-fushman et al. (2009) tiveram como foco em sua revisão da literatura 

analisar os avanços de métodos de PLN em sistemas clínicos de apoio à decisão. A 

análise ocorreu a partir de modelos, técnicas como Reconhecimento de Entidades 

Nomeadas (REN), extração de contexto e uma visão dos sistemas atuais de apoio à 

decisão em cenários especializados, como relatórios de radiologia, emergência e 

patologia. Os autores afirmam que é preciso desenvolver métodos de avaliação para 

medir o impacto das soluções de PLN. 

Harpaz et al. (2014) fazem uma análise da literatura buscando identificar os 

avanços das técnicas da mineração de textos na farmacovigilância. A revisão é 

organizada a partir das fontes de dados textuais que podem contribuir para a 

farmacovigilância, como literatura biomédica, narrativas clínicas, rótulos de produtos, 

mídias sociais e registros de eventos de buscas na internet. Como conclusões, os 

autores citam que o acesso limitado a determinadas fontes de dados, que também 

não foram projetadas para a farmacovigilância, formam as principais dificuldades para 

a extração de informações de textos na área. 

O presente estudo difere da revisão de Govindan et al. (2010) no sentido de 

que a revisão dos autores não é direcionada apenas às tecnologias usadas para a 

extração de informações de texto livre. Já Meystre et al. (2008) e Demner-fushman et 

al. (2009) diferem da presente pesquisa quanto às fontes onde foram realizadas as 

buscas e ao levantamento das áreas da saúde onde as técnicas são aplicadas. Por 

fim, Harpaz et al. (2014) diferem deste estudo por terem como foco apenas a 

farmacovigilância. De maneira geral, o presente estudo difere das pesquisas 

anteriores em relação ao escopo e objetivo da revisão. 

 

2.3.2 MINERAÇÃO DE TEXTOS 

 

A MT tipicamente compreende dois ou três dos seguintes passos: 

recuperação da informação, extração da informação e, por fim, a mineração de dados 

(HEARST, 1999). Devido à complexidade dos eventos médicos, a extração efetiva de 

eventos normalmente requer uma análise a partir da estrutura das sentenças 
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(FRIEDMAN e ELHADAD, 2014), o que pode ocasionar na necessidade de utilização 

de métodos complementares de análise.  

Nesse sentido, das 54 publicações analisadas, 32 utilizaram mais de um 

método de mineração de textos para detectar ou apoiar a identificação de EA, 

totalizando 125 métodos, técnicas ou sistemas utilizados. Ao todo, 79% desses 

métodos dizem respeito a novas soluções específicas propostas pelos autores, sendo 

que 16% correspondem aos métodos Suport Vector Machine (SVM), classificadores 

Naive Bayes e Association Rule Mining e 5% aos métodos Decision Tree, Nearest 

Neighbor, Logistic Regression e Clustering. 

Kang et al. (2012) desenvolveram um método ensemble para melhorar a 

extração de conceitos de dados clínicos. Ensemble systems, também chamados de 

sistemas multiclassificadores, combinam a saída de diferentes métodos de 

classificação e apresentam o resultado das melhores combinações, esperando obter 

um resultado melhor do que o melhor classificador individual (POLIKAR, 2006).  

Juntamente com a mineração de textos, o PLN tem sido usado com sucesso 

em vários domínios específicos da medicina (BAUD et al., 1995; SAGER et al., 1995; 

VILAR et al. 2012), tais como: (i) infecções nosocomiais (BATES et al., 2003; 

MENDONÇA et al., 2005); (ii) reações adversas a medicamentos (ARAMAKI et al., 

2010; BIAN et al., 2012; CHEE et al., 2011; HAERIAN et al., 2012; WANG et al., 2014); 

(iii) RAM após vacinas (BAER et al., 2016; HUR et al., 2012); (iv) e EA de maneira 

geral (HAZLEHURST et al. 2005; LI et al. 2014; ROCHEFORT et al. 2015a; 

ROCHEFORT et al. 2015b). 

O PLN refere-se aos métodos automatizados que convertem dados de texto 

livre em formato computacional compreensível (ALLEN, 1995). Não está claro, porém, 

se processadores de linguagem natural podem detectar uma ampla gama de EA 

complexos com precisão suficiente para ajudar as instituições de saúde de maneira 

significativa (MELTON e HRIPCSAK, 2005). 

Técnicas de PNL têm sido divididas em duas grandes categorias: simbólicas 

e estatísticas. Técnicas simbólicas, ou gramaticais, usam as características da 

linguagem, isto é, a semântica, a sintaxe, e as relações entre frases, para interpretar 

um documento narrativo com objetivo de classificá-lo em um conjunto de categorias 

discretas (CHAPMAN, 2006).  Já técnicas estatísticas de PLN usam a distribuição de 

palavras e a frequência de frases para classificar automaticamente um conjunto de 

documentos em um conjunto discreto de categorias predefinidas (MITCHELL, 1997). 
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Foram encontrados estudos que utilizam PLN para apoiar seus métodos de 

detecção de EA e outros com o objetivo de avaliar a eficácia da sua utilização no 

contexto médico. Por exemplo, Melton e Hripcsak (2005) tiveram como objetivo 

determinar se o PLN pode detectar efetivamente EA definidos no Sistema de 

Relatórios e Rastreamento de Ocorrências em Pacientes de Nova York (NYPORTS) 

usando resumos de alta. De 57.452 resumos de alta eletrônicos, o sistema identificou 

1.590 eventos em 1.461 casos e a revisão manual identificou 704 eventos em 652 

casos.  

Ong et al. (2012) buscaram explorar a viabilidade da utilização de 

classificação estatística de textos para detectar automaticamente os eventos de alto 

risco em relatórios de incidentes clínicos. De maneira geral, os autores tiveram maior 

precisão da previsão utilizando um conjunto de dados especializado, em comparação 

com o conjunto de dados com várias especialidades médicas.  

Além do PLN, as principais abordagens encontradas envolvem a classificação 

das sentenças dos textos médicos, utilizando técnicas de aprendizagem de máquina 

como os algoritmos de classificação Support Vector Machine (SVM) e Naive Bayes 

(NB), que são comumente usados na classificação de documentos (SEBASTIANI, 

1998; BRUIJN et al., 2011). Na mesma direção, Genkin et al. (2007) apresentam a 

aplicação de uma abordagem de classificação a partir de regressão logística 

bayesiana em um conjunto de dados do MedLine, que pode ser usada para detecção 

de RAM. 

 

2.3.3 DETECÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 

 

Gestores e profissionais de saúde precisam de tecnologia da informação 

associada a melhores formas de coleta de dados para melhorar a segurança do 

paciente (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). Sistemas informatizados para a detecção 

de eventos contam com alertas, tanto no caso de eventos iminentes, para prevenção, 

quanto em eventos ocorridos, para gerenciamento (BATES et al., 2003). Sistemas de 

detecção de eventos reduzem o custo da revisão de prontuários, identificando os 

casos que são mais apropriados para uma revisão detalhada (JHA et al., 1998). 

A literatura tem abordado a detecção de EA de duas áreas principais. A 

primeira diz respeito aos EA de maneira geral, descritos como danos ou ocorrências 
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desfavoráveis aos pacientes provenientes de diversos fatores que podem variar de 

acordo com a patologia analisada. Já a segunda área está relacionada 

especificamente ao uso de medicamentos.  

 

Evento adverso é qualquer ocorrência médica desfavorável, em um paciente 
ou assunto de investigação clínica, administrando um produto farmacêutico, 
o qual não possui necessariamente uma relação causal com este tratamento.
  Um evento adverso pode, portanto, ser qualquer sinal desfavorável 
e não intencional (incluindo uma evidência laboratorial anormal, por exemplo), 
sintoma ou doença temporariamente associada ao uso de um medicamento, 
quer sejam ou não considerados relacionados ao medicamento. (International 
Council for Harmonisation, 1994, pág. 2, tradução do autor). 

 

 

Por definição, a análise de EA abrange também o estudo dos eventos 

adversos a medicamentos, também descritos como reações ou efeitos adversos a 

medicamentos, dado que a possibilidade de uma relação causal entre o medicamento 

e o efeito adverso não pode ser descartada. 

 

Reação adversa a medicamento refere-se a toda a resposta nociva e não 
desejada relacionada a um medicamento em qualquer dose. A frase 
"respostas a medicamentos" significa que uma relação causal entre um 
medicamento e um evento adverso é, pelo menos, uma possibilidade 
razoável de, ou seja, a relação não pode ser descartada. (International 
Council for Harmonisation, 1994, pág. 2, tradução do autor). 

 

Zapt e Reason (1994) afirmam que a detecção de EA representa uma 

oportunidade de aprendizado por meio de uma perspectiva cognitiva, indicando 

fatores que cercam os eventos e podem ser melhorados. Vários estudos mostram que 

relatórios de incidentes apoiam a identificação de problemas evitáveis, além de 

fornecerem informações úteis sobre o contexto em que os EA ocorrem, em 

comparação com os métodos tradicionais, tais como revisão de prontuários médicos 

e registros eletrônicos hospitalares (BECKMANN et al., 2003; HONIGMAN et al., 1993; 

LEPENDU et al., 2013; O’NEIL et al., 1993).  

Nas publicações analisadas, 34 (63%) utilizaram bases de dados públicas, o 

que possibilita a verificação do método proposto e também a repetibilidade do estudo 

por outros pesquisadores. As fontes das informações, sejam elas prontuários ou 

relatórios de incidentes, podem ter diferente desempenho para cada tipo de EA. 

Tinoco et al. (2011) tiveram como objetivo entender como a fonte de informação afeta 

diferentes métodos de vigilância de EA. Ao comparar um método computadorizado e 

um método manual utilizando narrativas clínicas, foram encontradas mais infecções 
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hospitalares por meio do método computadorizado, 92%, contra 34% do método 

manual, porém, ambos os métodos tiveram resultado similar na detecção de RAM, 

52% e 51%. 

EA podem ser abordados de maneira bastante ampla, tendo diferentes 

características para cada patologia. Dessa forma, as abordagens de mineração de 

textos encontradas na literatura são aplicadas a diversos tipos de EA. Dentre as 

especialidades médicas abordadas na literatura está a área cirúrgica, direcionada 

principalmente à detecção de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC).  

Campillo-Gimenez et al. (2013) utilizaram uma ferramenta chamada 

Nomindex na detecção de ISC nos 30 (trinta) dias seguintes a neurocirurgias. Também 

utilizando dados de um prontuário eletrônico integrado, o método de mineração de 

textos de Michelson et al. (2014) foi capaz de encontrar 22 ISC detectadas pela 

vigilância tradicional, bem como um adicional de 37 ISC que não foram detectadas 

pela vigilância tradicional. Registros de anestesia também podem ser fonte de 

informações para detecção de ISC. Eles forneceram informações sobre a 

administração de antibióticos, duração da cirurgia e uma pontuação da American 

Society of Anesthesiologists (ASA) para o risco da anestesia pré-operatória 

(MICHELSON et al., 2014).  

Outros eventos assistenciais não programados também podem servir como 

pista para a detecção de EA, como a readmissão hospitalar, avaliações no 

departamento de emergência, ou a própria internação não planejada, que são 

potenciais indicadores de práticas inseguras ou ineficientes (WEINICK et al., 2010; 

SPINKS et al., 2014). Para identificar eventos não programados, Tamang et al. (2015) 

analisaram 308.096 documentos com texto livre sobre câncer de mama, câncer 

gastrointestinal e câncer torácico utilizando métodos de mineração de texto, 

constatando que as técnicas de mineração e a combinação de relatórios aumentou a 

identificação de pacientes com um ou mais eventos não programados. 

Lesões relacionadas com quedas também são um importante problema de 

saúde, especialmente em populações envelhecidas. O histórico de queda é um dos 

indicadores clínicos mais importantes para identificação de pacientes com alto risco 

de queda (GANZ et al., 2007). McCart et al. (2012) e Rochefort et al. (2015a) tiveram 

resultados positivos ao verificarem quão bem métodos estatísticos de mineração de 

textos e PLN podem apoiar na prevenção de quedas de pacientes. 
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Métodos manuais para detecção de EA geralmente utilizam ferramentas de 

gatilho com regras que caracterizam um EA ou Erro Médico (EM). Um EM é definido 

como o fracasso de uma ação planejada para ser concluída conforme previsto ou o 

uso de um plano errado para alcançar um objetivo (SHAREK e CLASSEN, 2006; 

BATES et al., 1995). A distinção entre EA e EM é importante porque muitos erros 

médicos não levam a danos, enquanto EA, por definição, estão ligados a danos ao 

paciente, mas podem não ser devidos a um EM (NEBEKER et al., 2004). Nesse 

contexto, Li et al. (2014) desenvolveram uma abordagem para detecção de EA e EM 

por meio de fenotipagem em uma unidade de tratamento intensivo neonatal, 

concluindo que as técnicas de PLN utilizadas apresentaram maior sensibilidade do 

que os métodos de vigilância tradicionais. 

Ross et al. (2013) também tiveram como objetivo avaliar técnicas de 

classificação de texto para melhorar a recuperação de informações em um banco de 

dados de fenótipos e genótipos (dbGaP). Foram utilizados algoritmos de 

aprendizagem de máquina treinados em textos de estudos sobre fenótipos e 

genótipos (PubMed) para identificação de metadados sobre coração, pulmão, e 

exames de sangue, podendo ser aplicados na detecção de EA. 

Já o tromboembolismo venoso, que inclui a trombose venosa profunda e o 

embolismo pulmonar, é uma das complicações mais comuns de hospitalização e 

também pode ser considerado um EA (GEERTS et al., 2008; SPYROPOULOS et al., 

2009). Rochefort et al. (2015b), usando técnicas estatísticas e PLN, buscaram 

determinar a acurácia de técnicas de PLN na detecção do tromboembolismo venoso, 

concluindo que o PLN pode apoiar nas tarefas de detecção em relatórios de narrativas 

de radiologia. Ainda, Rochefort et al. (2015a) tiveram um objetivo semelhante 

avaliando a acurácia de técnicas de PLN, porém aplicado na detecção de pneumonia 

adquirida no hospital, infecções da corrente sanguínea associadas ao cateter e 

quedas hospitalares, também obtendo resultados positivos. 

Alguns estudos têm abordado aspectos específicos relevantes na detecção e 

análise de EA, como os aspectos temporais presentes em narrativas clínicas. Clark et 

al. (2014) tiveram o objetivo de ilustrar como a web semântica, a partir do Clinical 

Narrative Temporal Relation Ontology (CNTRO), pode ser usada para analisar as 

propriedades temporais de eventos documentados por meio de múltiplas narrativas 

médicas. Em narrativas clínicas, muitas características temporais são expressas de 

maneira relativa, por exemplo, “no início da semana passada” ou “na próxima sexta-
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feira”. Ignorar essas informações seria renunciar a uma valiosa informação que 

poderia apoiar a pesquisa de várias formas. Em relatos clínicos, a informação temporal 

muitas vezes não é expressa explicitamente, devendo ser inferida antes da análise 

dos dados (CLARK et al., 2014).  

Por fim, Hazlehurst et al. (2005) desenvolveram o sistema MediClass para 

apoiar a detecção de eventos em registros eletrônicos hospitalares. Os autores 

afirmam que o sistema pode apoiar operações clínicas e serviços de pesquisa por 

meio da avaliação de qualidade assistencial, vigilância de doenças e detecção de EA. 

  

2.3.4 FARMACOVIGILÂNCIA 

 

A detecção de EA decorrentes do uso de medicamentos é uma tarefa da 

farmacovigilância. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a farmacovigilância 

como "a ciência e as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção de efeitos adversos ou outros possíveis problemas relacionados ao 

medicamento" (WHO, 2002). 

A farmacovigilância é necessária para a identificação sistemática de 

associações causais entre drogas e efeitos colaterais, além de tomar ações corretivas, 

tanto para novos medicamentos lançados no mercado, quanto para os medicamentos 

já em uso. A farmacovigilância baseia-se na coleta de notificações espontâneas de 

relatórios de EA (YELESWARAPU et al., 2014) 

 

2.3.4.1 FARMACOVIGILÂNCIA EM REDES SOCIAIS 

 

Uma abordagem relativamente nova para a farmacovigilância é o uso de texto 

não estruturado de sites relacionados à saúde para extrair associações de EA. Essa 

é uma consequência da recente tendência de pessoas em relatarem suas 

experiências pessoais em blogs e fóruns com mais frequência do que as relatam aos 

médicos. Sites relacionados à saúde permitem que as pessoas discutam suas 

condições médicas umas com as outras (YELESWARAPU et al., 2014; YANG et al., 

2015; BENTON et al. 2011; SAMPATHKUMAR et al., 2014; CHEE et al. 2011). 
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Nos últimos anos, fóruns na Web tem oferecido uma oportunidade para 

pacientes e médicos compartilharem informações de saúde sobre medicamentos. 

HadziPuric e Grmusa (2012) tiveram como objetivo descobrir e quantificar 

associações entre medicamentos e reações adversas por meio de métodos 

estatísticos baseados em diferentes medidas de desproporcionalidade. Foram 

coletados dados de oito sites da internet, a fim de explorar a descoberta automática 

de reações adversas a medicamentos. 

Comentários dos usuários de sites de redes sociais relacionados com a saúde 

também podem refletir RAMs conhecidas e potencialmente servir como um sistema 

de alerta sobre RAMs desconhecidas (HU e LIU, 2004). Nesse sentido, sistemas que 

extraem menções a RAM a partir de comentários de usuários em redes sociais vêm 

obtendo resultados positivos em tarefas de farmacovigilância (NIKFARJAM e 

GONZALEZ, 2011; LEAMAN et al., 2010) 

Sistemas de relatórios de EA tradicionais têm sido lentamente adaptados para 

relatórios de eventos online. Da mesma forma, o número de pacientes que se voltaram 

para as mídias sociais para compartilhar suas experiências com medicamentos, 

dispositivos médicos e vacinas também vem crescendo e com isso surge uma nova 

fonte de dados para a farmacovigilância e também para acompanhamento de 

medicamentos por órgãos reguladores. Nesse sentido, Freifeld et al. (2014) buscaram 

avaliar a concordância entre reações e notificações espontâneas mencionadas no 

Twitter e as recebidas por uma agência reguladora. Também tendo como fonte de 

dados comentários de usuários no Twitter, Bian et al. (2012) utilizaram técnicas de 

PLN e classificação de textos para encontrar potenciais EA em usuários de 

medicamentos. 

 

2.3.4.2 REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, RAM refere-se a toda a resposta nociva 

e não desejada relacionada ao uso de um medicamento (ICH, 1994) e vem sendo 

abordada de maneira semelhante aos EA na literatura. Uma tarefa complexa na 

detecção de RAM é determinar se o evento é decorrente do uso do medicamento ou 

da própria doença, ou seja, provar a relação causal entre a ocorrência e o 

medicamento administrado. Nesse sentido, Haerian et al. (2012) desenvolveram uma 
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abordagem de PLN para analisar se o medicamento é ou não responsável pela 

ocorrência. Como resultado, além da sensibilidade esperada, foi percebido que a cada 

hora investida utilizando a ferramenta, 20 horas foram economizadas na revisão 

manual de registros hospitalares. 

Rever os potenciais acontecimentos adversos relacionados a medicamentos 

prescritos é uma tarefa clínica necessária e comum para os médicos (ARONSON et 

al., 2002; ZAROWITZ et al., 2005). Executar essa avaliação pode levar muito tempo, 

ainda mais se os pacientes estão tomando vários medicamentos (ELY et al., 2005; 

RAMOS et al., 2003). Embora a revisão manual de registros hospitalares seja comum 

em muitos estudos sobre EA, esse é um processo que utiliza muitos recursos, sendo 

caro e consumindo muito tempo (GOVINDAN et al., 2010; KLOMPAS & YOKOE, 

2009). 

Um problema comum na detecção de RAM é que a mineração de grandes 

volumes de dados pode resultar em um grande número de possíveis pares de eventos 

adversos a medicamentos, que terão então de ser categorizados em grupos de 

eventos conhecidos e desconhecidos manualmente. Este é um processo demorado, 

mas que pode ser acelerado se uma base de dados de drogas relacionadas com um 

determinado fenótipo de EA estiver disponível (WANG, W. et al. 2011). 

Kuhn et al. (2010) desenvolveram a fonte de dados, Side Effect Resource 

(SIDER), que tem apoiado diversos estudos sobre RAM. A base de dados 

disponibilizou a associação entre 888 medicamentos e 1450 efeitos colaterais. Essa 

base de dados é gratuita e disponível para estudos acadêmicos. Da mesma forma, 

Duke e Friedlin (2010) apresentam uma base de conhecimento e um serviço de apoio 

à decisão projetado para resolver as limitações das informações sobre EA a 

medicamentos. Primeiramente, os autores apresentam uma ferramenta de PLN usada 

para criar e manter essa base de conhecimento. Em seguida, é descrita a 

implementação e avaliação de desempenho do serviço de apoio à decisão que retorna 

dados de EA específicos após o recebimento de um documento de continuidade 

assistencial. 

Já Gurulingappa et al. (2012), com o objetivo de facilitar a validação de 

estudos envolvendo mineração de textos e EA, desenvolveram um corpus textual 

sistematicamente anotado, com base no sistema online de busca e análise de 

literatura médica, Medline. Esse corpus foi definido como um padrão-ouro sobre 

medicamentos, efeitos adversos, dosagens e a relação entre eles, com o objetivo de 
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apoiar o desenvolvimento e validação de métodos para a extração automática de 

RAM. 

A literatura médica também apresenta potencial para apoiar a detecção e 

análise das diversas reações a medicamentos e suas diversas associações a outros 

eventos, conforme demonstrado por Shang et al. (2014). O conhecimento extraído da 

literatura médica por meio de métodos de mineração de textos pode ser útil para a 

construção de padrões de RAM utilizáveis em outros estudos. Uma das vantagens da 

utilização do texto acadêmico como fonte de dados é o fato de os resultados 

publicados na literatura já terem sido avaliados por profissionais, tarefa fundamental 

da farmacovigilância. 

Nesse sentido, Xu e Wang (2014) combinaram sinais da literatura e do FAERS 

(FDA Adverse Event Report System) para melhorar a vigilância de medicamentos. O 

sistema de relatório de eventos adversos FAERS tem sido usado em diversos estudos 

sobre mineração de textos. Por se tratar de uma base de dados pública, diversas 

pesquisas têm tirado proveito para avaliar e validar diferentes abordagens de 

mineração de textos, no entanto é necessário realizar a normalização dos dados para 

comparação com outras bases de dados, a qual pode ser apoiada pelo método 

proposto por Wang et al. (2014). 

Também utilizando o FAERS, Ramesh et al., (2014) tiveram como objetivo 

desenvolver um corpus de narrativas anotado e um anotador de entidades biomédicas 

nomeadas para identificar automaticamente informações de RAM relacionadas as 

narrativas FAERS. A melhor performance obteve um resultado de 0,73 de F-escore 

para a anotação de medicamentos, reações adversas e outras entidades nomeadas. 

Já para extrair efeitos adversos de relatos de casos da literatura (MEDLINE) 

Gurulingappa et al. (2013) aplicaram um sistema de extração de relações linguísticas 

(Java Simple Relationship Extraction). Os autores tiveram como objetivo avaliar o 

impacto de sinais de EA detectados automaticamente a partir de texto e de dados de 

código aberto na previsão de alteração de rótulos de drogas. Como resultado, 76% de 

alteração de rótulos de drogas foram previstos automaticamente, concluindo que 

mudanças nas etiquetas das drogas podem ser previstas automaticamente usando 

técnicas de mineração de dados e texto. 

A partir da extração de medicamentos e suas entidades relacionadas no texto, 

como doenças, sintomas, indicações, contraindicações, dosagem e reações adversas, 

é possível comparar a correspondência de registros hospitalares com as indicações 
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dos rótulos dos medicamentos de uma base de dados, como a base do Food and Drug 

Administration (FDA). Dessa forma, tendo como objetivo apoiar a detecção de RAM, 

Li et al. (2013) construíram um sistema para extração de medicamentos e suas 

entidades relacionadas do texto clínico. 

Também com o objetivo de melhorar os métodos de detecção de eventos da 

farmacovigilância, Roitmann et al. (2014) apresentaram uma abordagem para analisar 

correlações entre EA e medicamentos por meio do agrupamento de EA, 

medicamentos e pacientes, buscando encontrar padrões interessantes para a 

farmacovigilância. Já Vilar et al. (2012) desenvolveram um modelo baseado em 

impressões digitais moleculares (MFBM) para reforçar a detecção de sinais de 

eventos adversos a medicamentos. Os autores utilizaram o sistema MedLEE para 

processar os dados narrativos não estruturados e extrair e normalizar entidades 

clínicas relevantes, tais como medicamentos, doenças, sintomas e informações 

temporais.  

 

2.3.4.3 REAÇÕES ADVERSAS A VACINAS 

 

Técnicas de mineração de textos e PLN também têm sido utilizadas na 

detecção de EA relacionados a vacinas, utilizando, por exemplo, a base de dados do 

sistema de eventos adversos a vacinas, Vaccine Adverse Event Reporting System 

(VAERS) (BAER, B. et al. 2016; BOTSIS et al. 2011; BOTSIS et al. 2012; BOTSIS 

et al. 2013; COURTOT et al., 2014). Uma das reações adversas relacionada a 

vacinas pode ser a febre. A febre é uma elevação anormal de temperatura do corpo, 

geralmente em consequência de um processo patológico, sendo um dos EA mais 

comuns de vacinas (HUR et al., 2012). Os mecanismos exatos das interações de 

genes associados à febre após vacina não são completamente compreendidos, o que 

dificulta a sua análise em textos clínicos. 

Hur et al. (2012) tiveram como foco a detecção de febre após a imunização 

por vacinas, buscando compreender interações genéticas com base em publicações 

na literatura, extraídas do portal de publicações médicas PubMed. A pesquisa resultou 

em uma rede que consiste em 403 genes e 577 interações de genes relacionados a 

febre após vacinas. Já Hazlehurst et al. (2009), também buscando detectar 

possíveis EA após o uso de vacinas, modificaram o sistema Mediclass 
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(HAZLEHURST et al., 2005), obtendo resultados positivos com o uso do 

processamento de linguagem natural em notas clínicas. 

 

2.3.4.4 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Novos medicamentos são testados interagindo com medicamentos existentes 

antes da aprovação do mercado usando métodos in vivo e in vitro. (ZHANG et al., 

2009). Devido ao grande número de maneiras em que as drogas podem interagir, 

pode ser inviável realizar testes para cada tipo de interação (KRONER, 2002). Muitas 

interações medicamentosas se manifestam após um certo período de exposição e 

pode demorar para interações raras ocorrerem (TRIARIDIS et al., 2009). Portanto, o 

monitoramento pós comercialização é necessário para detectar interações imprevistas 

que ocorrem quando o medicamento está sendo utilizado pela população em geral. 

Técnicas para detecção de EA derivados de interações medicamentosas têm 

utilizado dados de relatórios de EA do FDA (JIANG et al., 2015; IYER et al., 2014; 

SAMPATHKUMAR et al., 2014; TATONETTI et al., 2011). Como exemplo, é possível 

citar Tatonetti et al. (2011), que fizeram uma descoberta ao analisar a interação entre 

dois medicamentos, Paroxetina e Pravastatina no FAERS. Foram avaliados 239 

pacientes retrospectivamente. Como resultado, foi constatado que os medicamentos 

possuem um efeito sinérgico de aumento na glicose no sangue. 

Xu e Wang (2013) desenvolveram uma abordagem de aprendizagem de 

máquina bootstrapping semi-supervisionada, para extrair e ranquear de forma 

iterativa, pares de drogas e genes de acordo com a sua relevância para a 

farmacogenômica. A farmacogenômica desempenha um papel importante na 

identificação de respondedores e não-respondedores a medicamentos, evitando 

efeitos adversos e otimizando a dosagem do medicamento (WEINSHILBOUM e 

WANG, 2006; RODEN e TYNDALE, 2011). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou identificar, a partir de uma revisão sistemática da 

literatura, áreas da saúde e técnicas de mineração de textos utilizadas na prevenção 
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e detecção de EA. A estratégia utilizada foi a revisão sistemática da literatura que 

permitiu verificar as diferentes abordagens que vêm sendo apresentadas por 

pesquisadores.  

As soluções de mineração de bases de dados textuais encontradas apontam 

predominantemente para a farmacovigilância e EA decorrentes do uso de 

medicamentos. É importante destacar o papel que as redes sociais vêm 

desempenhando como fonte de dados para a farmacovigilância, uma vez que a 

interação entre médicos e pacientes geralmente se limitada aos períodos de 

internação e consultas. A vigilância das interações medicamentosas e de vacinas 

também vem sendo apoiada por métodos de mineração de textos. Rótulos de 

medicamentos e textos extraídos da literatura têm sido utilizados para apoiar a análise 

e descoberta de efeitos adversos antes mesmo da comercialização de medicamentos. 

Das 54 pesquisas que fizeram parte deste estudo, 38 pesquisas estão 

relacionadas a medicamentos, incluindo pesquisas sobre vacinas, reações e efeitos 

adversos de interações medicamentosas. As demais 16 pesquisas abordam EA de 

maneira geral ou específica, como infecções nosocomiais e do sítio cirúrgico, quedas 

e tromboembolismo venoso. A maior parte das pesquisas utilizaram bases de dados 

públicas que permitem a continuação e a colaboração dos estudos entre diferentes 

pesquisadores. 

Percebe-se como tendência a utilização de mais de um método ou técnica de 

mineração de textos na mesma solução, como a combinação de vários classificadores 

nos sistemas ensemble. Das 54 publicações analisadas, 32 utilizaram mais de um 

método de mineração de textos para detectar ou apoiar a identificação de EA. A 

maioria das publicações teve por objetivo apresentar novas propostas, sistemas, 

métodos ou modelos envolvendo mineração de textos para apoiar a vigilância de EA. 

No entanto, métodos tradicionais de MT como Suport Vector Machines (SVM), 

classificadores bayesianos e algoritmos de associação também são utilizados. 

Quanto a análise da qualidade das publicações segundo o questionário do 

apêndice A, em média 85,84% foram atendidas totalmente, 11,44% atendidas 

parcialmente e 2,72% das questões não foram atendidas. Entre as questões que 

impactaram negativamente a qualidade das publicações está a não descrição do 

conjunto de dados utilizado: 35,19% das publicações não descreveram ou 

descreveram parcialmente os dados que constituíram a análise. Outro fator negativo 

foi a não descrição dos métodos estatísticos utilizados. Por fim, a não utilização de 
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dados públicos também é citada como aspecto negativo em 37% das publicações, em 

função da dificuldade de replicação dos estudos. 

Como trabalhos futuros, sugere-se realizar a análise de múltiplos algoritmos 

de classificação textual em áreas pouco abordadas na literatura. Técnicas de 

classificação em documentos como prontuários, resultados de exames, prescrições 

de medicamentos e dados cirúrgicos apresentam potencial para utilização de 

mineração de dados textuais que podem indicar padrões para a melhoria da 

segurança do paciente nos processos assistenciais de saúde. 
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1. APÊNDICE A - Questionário para avaliação da qualidade das 

publicações. 

 

 Questões 

1 Os objetivos (questões de pesquisa) são definidos com clareza? 

2 O tamanho da amostra foi justificado? 

3 
Se o estudo envolve a avaliação do modelo de previsão / técnica, o modelo / 
técnica é claramente definidos? 

4 
As métricas utilizadas no estudo são relevantes para responder às questões de 
pesquisa? 

5 As técnicas utilizadas no estudo são claramente definidas?   
 Método 

6 Os métodos de coleta de dados são descritos adequadamente?   
 Análise 

7 Os conjuntos de dados foram descritos adequadamente? 

8 Os métodos estatísticos foram descritos? 

9 Os métodos estatísticos se justificam? 

10 O propósito da análise é claro? 

11 Foram relatados efeitos colaterais?   
 Conclusão 

12 Todas as questões do estudo foram respondidas? 

13 Os resultados apresentados são negativos? 

14 O estudo discute como os resultados agregam valor para a literatura? 

15 O estudo teve implicações práticas? 

16 
Os investigadores explicam as consequências de eventuais problemas com a 
validade / confiabilidade de suas medidas? 

17 O estudo se repetível? Os conjuntos de dados usados são públicos? 
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2. APÊNDICE B – Métodos encontrados na literatura. 

 

Área Geral Métodos Autores 
Atendimento as 

questões de 
qualidade (%) 

Eventos Adversos 
em Geral 

Nomindex, Vector Space Model (VSM), UMLS 
CAMPILLO-
GIMENEZ et al., 
2013 

88,24% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Clinical Narrative Temporal Relation Ontology 
(CNTRO) 

CLARK et al., 2014 88,24% 

Eventos Adversos 
em Geral 

MetaMap, cTAKES, 
Medline, Support Vector Machine (SVM), 
Hidden Markov Model, OpenNLP 

DE BRUIJN et al., 

2011 
76,47% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Logistic Regression (LR), Support Vector 
Machine (SVM), Ridge Logistic Regression 
(RLR) 

GENKIN et al., 2007 82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

MediClass, UMLS, HL7’s CDA 
HAZLEHURST et 
al., 2005 

82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

ACCCA (A combined clinical concept 
annotator), A Biomedical Named Entity 
Recognizer (ABNER), MetaMap, Lingpipe, 
JULIE Lab Named Entity Tagger (JNET), 
OpenNLP Chunker 

KANG et al., 2012 82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

CCHMC's Automates Adverse Event Detection 
Program (AAEDP) 

LI et al., 2014 82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Logistic Regression (LR), Support Vector 
Machine (SVM), Cost-sensitive SVM (SVM-
cost) 

MCCART et al., 
2013 

82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

MedLEE 
MELTON e 
HRIPCSAK, 2005 

76,47% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Eletronic Medical Record (EMR Epic Systems) 
MICHELSON et al., 

2014 
88,24% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Naive Bayes (NB), Support Vector Machine 
(SVM) 

ONG et al., 2012 88,24% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Global Trigger Tool (GTT), Text mining tool 
PERSEPHONE 
DOUPI et al., 2015 

76,47% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Automated AE Detection Algorithms 
ROCHEFORT et al., 
2015a 

70,59% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Support Vector Machine (SVM) 
ROCHEFORT et al., 
2015b 

82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Naive Bayes (NB), Support Vector Machine 
(SVM), C4.5 Decision Tree, feature selection 
algorithm 

ROSS et al., 2013 82,35% 

Eventos Adversos 
em Geral 

Text mining algorithm 
TAMANG et al., 

2015 
70,59% 

Eventos Adversos a 
Vacinas 

VaeTM system BAER et al., 2016 88,24% 

Eventos Adversos a 
Vacinas 

Naive Bayes (NB), Maximum entropy (ME), 
Decision Trees (DT), Recursive Partitioning 
Classification Trees (RPCT), Boosted Trees 
(BT), Weighted Suport Vector Machine (w-

SVM), SVM for sparse data (s-SVM), 
Stochastic Boosting, Multivariate Adaptative 
Regression Splines (MARS), Regularized 
Discriminant Analysis (RDA), Random Forests 

(RF), Generalized Additive Model (GAM), 
Weighted k-nearest Neighbors (w-KNN). 

BOTSIS et al., 2011 88,24% 

Eventos Adversos a 
Vacinas 

VaeTM system BOTSIS et al., 2012 94,12% 

Eventos Adversos a 
Vacinas 

Vaccine adverse event Text Mining (VaeTM), 
UMLS 

BOTSIS et al., 2013 88,24% 

Eventos Adversos a 
Vacinas 

AERO (Adverse Events Reporting Ontology) 
COURTOT et al., 
2014 

94,12% 

Eventos Adversos a 
Vacinas 

Vaccine Safety Datalink (VSD), MediClass, 
UMLS 

HAZLEHURST et 
al., 2009 

76,47% 
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Eventos Adversos a 
Vacinas 

Support Vector Machine (SVM), CONDL 
(centrality and ontology-based network 
discovery 
using literature data) 

HUR et al., 2012 100% 

Interações 
medicamentosas 

Multi-Item Gamma Poisson Shrinker (MGPS), 
UMLS 

IYER et al., 2014 88,24% 

Interações 
medicamentosas 

Semantic Web-based, UMLS, SIDER, 
PharmGKB 

JIANG et al., 2015 94,12% 

Interações 
medicamentosas 

Latent Signal Detection Algorithm 
TATONETTI et al., 
2011 

70,59% 

Interações 
medicamentosas 

Computerized Surveillance System (CSS) TINOCO et al., 2011 58,82% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Support Vector Machine (SVM) 
ARAMAKI et al., 

2010 
94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Association Rule Mining 
BENTON et al., 
2011 

88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Support Vector Machine (SVM), UMLS BIAN et al., 2012 94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Support Vector Machine (SVM) CHEE et al., 2011 88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Tree-based Dictionary-Matching Algorithm 
FREIFELD et 
al.,2014 

100% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

ADESSA, SPLICER, UMLS FRIEDLIN, 2010 76,47% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Naive Bayes (NB), Maximum Entropy Classifier 
GURULINGAPPA et 
al., 2012 

88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Peregrine, Java Simple Relationship Extraction 
(JSRE) 

GURULINGAPPA et 
al., 2013 

88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Greedy Algorithm, UMLS 
HADZI-PURIC e 
GRMUSA, 2013 

88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Related Disease Identifier, UMLS, MedLEE 
HAERIAN et al., 

2012 
76,47% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Micromedex M2D2 
HONIGMAN et al., 
2001 

82,35% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Computer-Readable Side Effect Resource 
(SIDER), UMLS 

KUHN et al., 2010 70,59% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Bayesian Confidence Neural Network 
(BCPNN), TPX framework 

LEAMAN et al., 
2010 

94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Association Rule Mining, UMLS 
LEPENDU et al., 
2013 

64,71% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

cTAKES, AutoMCExtractor, UMLS LI et al., 2013 88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Association Rule Mining, UMLS 
NIKFARJAM e 
GONZALEZ, 2011 

94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Naive Bayes (NB), Support Vector Machine 
(SVM), Conditional Random Field (CRF), 
UMLS 

POLEPALLI 
RAMESH et al, 2014 

94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Hierarchical Cluster (HC) 
ROITMANN et al., 
2014 

88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Hidden Markov Model (HMM) based Text 
Mining System, Viterbi decoding algorithm, 
Baum-Welch Algorithm 

SAMPATHKUMAR 
et al., 2014 

94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Reflective Random Indexing (RRI) ,  
Predication-based Semantic Indexing (PSI), 
MetaMap, SemRep, UMLS 

SHANG et al., 2014 94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Disproportionality Analysis Algorithm, MedLEE, 
UMLS 

VILAR et al., 2012 100% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Drug-ADE Detection Algorithm WANG et al., 2011 88,24% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

AERS-DM, MedEx, UMLS WANG et al., 2014 82,35% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Ranking algorithm XU e WANG, 2013 94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

FAERS signals, FAERS signals augmented by 
pairs, Relative Reporting Ration (RRR), 
Proportional Reporting Ratio (PRR),  Reporting 

XU e WANG, 2014 94,12% 
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Odds Ratio (ROR), phi Coefficient (PhiCorr), 
Information Component , UMLS 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Support Vector Machine (SVM) YANG et al., 2015 94,12% 

Reações Adversas 
a Medicamentos 

Bayesian Confidence Neural Network (BCPNN) 
YELESWARAPU et 
al., 2014 

94,12% 
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3 ARTIGO 2: Previsão de Infecções do Sítio Cirúrgico por meio 

da mineração de textos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

 
 

Resumo: O presente estudo foi realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA), Brasil, buscando verificar a hipótese de que o uso de métodos de mineração 

de texto pode ser uma alternativa viável para apoiar a previsão de Infecções em Sítio 

Cirúrgico (ISC). As ISC estão entre os EA mais comuns em pacientes hospitalizados 

e preveni-las é fundamental para a melhoria da segurança dos pacientes. Nesse 

sentido, este estudo teve por objetivo avaliar o desempenho de métodos de mineração 

de textos (MT) para prever ISC. Foram analisadas 15.479 descrições de cirurgias, nas 

quais foram aplicadas técnicas de pré-processamento de texto e métodos de 

classificação AdaBoost, DecisionTree, LinearSVC, Logistic Regression, Multinomial 

Naive Bayes, Nearest Centroid, Random Forest, Stochastic Gradient Descent, 

Support Vector Classification (SVC). O método Stochastic Gradient Descent 

apresentou o melhor desempenho pela métrica ROC-AUC (Receiver Operating 

Characteristic – Area Under the Curve), 79,7%, já o método Decision Tree apresentou 

o pior desempenho, 68,1%. Os métodos de MT podem ser usados para apoiar a 

previsão de infecções direcionando ações de vigilância de infecções no período pós-

operatório. 

 
Palavras-chave: Previsão de Eventos Adversos; Infecção do Sítio Cirúrgico; 

Mineração de Texto. 
 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) estão entre as principais infecções 

relacionadas à assistência à saúde no Brasil (ANVISA, 2013). As ISC também estão 

entre os Eventos Adversos (EA) mais comuns em pacientes hospitalizados, causando 

substancial aumento na mortalidade, taxas de reinternação e custos assistenciais 

(WATCHER, 2013; STONE et al., 2009).    

Os EA em pacientes cirúrgicos abrangem eventos comuns a todos os 

pacientes hospitalizados, como quedas, erros de diagnóstico, pneumonia nosocomial, 

entre outros, mas, além disso, abrangem também EA específicos de natureza técnica, 
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como as infecções em ferimentos e os sangramentos (TOWNSEND et al., 2014). 

Nesse contexto, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é o órgão 

encarregado por informar, vigiar, pesquisar, prevenir e controlar as infecções 

hospitalares (ANVISA, 2017). 

No HCPA, a CCIH executa ações buscando a melhoria da segurança do 

paciente, incluindo pesquisas entre as quais o presente estudo se encontra. São 

monitorados processos que apresentam potencial impacto sistêmico, realizada a 

vigilância das infecções, instituídas medidas de precaução, auditoria da prescrição e 

elaboração de políticas de uso antimicrobianos da instituição (HCPA, 2017). 

Identificar e medir EA é fundamental nos processos de saúde, formando uma 

base para a segurança do paciente (CLASSEN et al., 2011). Métodos tradicionais para 

a prevenção e detecção de infecções podem utilizar recursos de maneira intensiva e 

demorada. Nos últimos anos, no entanto, a coleta e armazenamento de informações 

de saúde em formatos eletrônicos tornaram-se onipresentes, e vários bancos de 

dados eletrônicos do ambiente hospitalar, podem ser usados para realizar vigilância 

contínua de infecções (FREEMAN et al., 2013).  

Com o aumento da quantidade de texto disponível em diferentes sistemas, 

tem crescido a necessidade de utilização de métodos que possam aprender padrões 

interessantes nesses dados (AGGARWAL e ZHAI, 2012) e apoiem a tomada de 

decisão para melhoria da segurança do paciente. Nesse sentido, técnicas como o 

Processamento de Linguagem Natural (PLN), Mineração de Textos (MT), 

Aprendizagem de Máquina (AM), entre outras, vêm sendo utilizadas na área da saúde 

(KANG et al., 2012; MEYSTRE et al., 2008; DEMNER-FUSHMAN et al., 2009).  

O presente estudo tem por hipótese que métodos de MT podem ser usados 

para apoiar a tomada de decisões quanto a prevenção de ISC, prevendo a sua 

ocorrência a partir do texto de descrições de cirurgias. Dessa forma, o presente estudo 

tem por objetivo avaliar o desempenho de métodos de mineração de textos na 

previsão de ISC. 

Este artigo está organizado em cinco seções além desta introdução. A seção 

3.2 aborda o referencial teórico da pesquisa e as seções 3.3 e 3.4 apresentam a os 

procedimentos metodológicos e o processo de MT utilizado, respectivamente. A seção 

3.5 destina-se às considerações finais. 
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3.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A ocorrência de eventos adversos pode acarretar no aumento na morbidade, 

na mortalidade, no tempo de tratamento dos pacientes e nos custos assistenciais, 

além de repercutir em outros campos da vida social e econômica da população 

(ANVISA, 2013). Cerca de uma em 30 cirurgias “limpas” sofrerá complicações por uma 

ISC. A taxa é significativamente maior em cirurgias “sujas”, de emergência ou em 

procedimentos prolongados e para pacientes com comorbidades clínicas (WATCHER, 

2013).  

Existem estratégias para prevenir infecções em local cirúrgico, como: 

utilização de antibióticos profiláticos, utilização de cortadores para remoção de pelos 

antes da cirurgia, manutenção da normotermia após a cirurgia (YOKOE et al., 2008; 

RANJI et al., 2007; MELLING et al., 2001), entre outras, que geralmente são 

documentadas nos registros eletrônicos do paciente. No contexto cirúrgico, as 

infecções são avaliadas de acordo com o seu potencial de contaminação a partir da 

seguinte classificação (GARNER et al., 1988):  

a) Cirurgias limpas: sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, sem contato com 

trato respiratório, alimentar, genital e urinário; 

b) Cirurgias potencialmente contaminadas: sítio cirúrgico envolvendo tratos 

respiratório, genital, gastrintestinal ou urinário em condições controladas e 

sem contaminação acidental; 

c) Cirurgias contaminadas: feridas abertas acidentalmente ou cirurgias com 

quebra importante de técnica asséptica ou grande contaminação do trato 

gastrintestinal. Cirurgias que entram no trato urinário com urina infecciosa ou 

trato biliar com bile infectada ou cirurgias onde é achado tecido inflamatório 

agudo não purulento; 

d) Cirurgias infectadas: lesões traumáticas antigas com tecido desvitalizado, 

corpo estranho, contaminação fecal, quando há perfuração inesperada de 

víscera. 

A infecção hospitalar é um processo infeccioso decorrente de 

microorganismos presentes no ambiente hospitalar e corresponde a cerca de 10% de 

todas as internações hospitalares. Próximo de 30% das infecções hospitalares são 

evitáveis com medidas preventivas. Já a ISC é determinada por uma combinação de 

fatores: quantidade e tipo de contaminação, técnica cirúrgica e anestésica empregada 
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e resistência do hospedeiro. Essas infecções habitualmente são do local cirúrgico e 

contribuem para o aumento das taxas de mortalidade e tempo de permanência 

hospitalar (ROCHA, 2008). O potencial de contaminação, duração da cirurgia e a 

classificação ASA (American Society of Anesthesiologists), constituem o Índice de 

Risco de Infecção Cirúrgica (IRIC), que tem ajudado a prever ISC. 

A vigilância em saúde tem sido descrita como um componente essencial de 

um programa eficaz de prevenção e controle das infecções, demonstrando conduzir a 

uma diminuição das taxas de infecção (HALEY et al., 1985; BROWN et al., 2006, 

CURRAN et al., 2000). A busca passiva de infecções geralmente ocorre através de 

notificações espontâneas dos profissionais de saúde, porém, a maior parte das 

infecções pode não ser notificada. Por outro lado, a vigilância e a busca ativa de 

infecções, a partir de revisões pontuais, pode ajudar a identificar questões que 

necessitam de mais investigação, no entanto podem utilizar recursos de maneira 

intensiva e demorada além de não fornecer informação em tempo real, uma vez que 

o processo de coleta de dados, análise e feedback é extenso (FREEMAN et al., 2013). 

Para apoiar a vigilância em saúde, técnicas de Mineração de Dados (MD) têm 

sido utilizadas na literatura (ARAMAKI et al., 2010; MCCART et al., 2013; SILVA et al., 

2008). A MD é parte do processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de 

Dados (DCBD), processo este que busca extrair conhecimento útil como padrões 

válidos e compreensíveis de bases de dados (FAYYAD, 1996). Han et al. (2006) 

afirmam que muitas vezes a MD de dados é utilizada por si só para descrever o 

processo de DCBD. 

A mineração de dados utiliza como base algoritmos de Aprendizagem de 

Máquina (AM), os quais podem ser divididos em duas categorias principais: 

aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada (HAN et al., 2006). 

Na aprendizagem supervisionada as classes dos registros - infectadas e não 

infectadas - são conhecidas e também fornecidas como treino para que diferentes 

algoritmos possam extrair padrões que diferenciem os registros de uma classe ou de 

outra. Já na aprendizagem não supervisionada nenhum conjunto de treinamento é 

fornecido onde geralmente a tarefa dos algoritmos é realizar agrupamentos por 

similaridade, por exemplo (ZAFARANI et al., 2014). 

A MD aplicada a dados textuais não estruturados é chamada de MT, também 

tendo o princípio de extrair dos dados padrões não triviais, úteis e de interesse do 

usuário (TAN, 1999). Da mesma forma que a MD, a MT pode utilizar algoritmos de 
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AM, sendo possível obter previsões e classificações de novos registros com base no 

treinamento de registros existentes (AGGARWAL e ZHAI, 2012). 

No contexto cirúrgico, a MT pode ser aplicada no texto inserido durante ou 

logo após a realização de uma cirurgia para prever a ocorrência de infecções. Neste 

caso, o método de MT deverá ter sido treinado em diversos registros nos quais 

infecções ocorreram ou não, e terá a tarefa de classificar se o texto diz respeito a 

ocorrência ou não de infecções. 

O conhecimento exato das taxas de ISC pode ser usado como parte do 

mecanismo de feedback para diminuir a incidência futura de infecção no local cirúrgico 

(MICHELSON, 2005), além de ser usado no treinamento dos algoritmos de AM na MT.  

A identificação de ISC envolve interpretação de achados clínicos e laboratoriais 

(MANGRAM et al., 1999). Todavia, pacientes cirúrgicos podem ficar pouco tempo no 

hospital após a cirurgia. Dessa forma, a identificação dos pacientes que desenvolvem 

infecção no local cirúrgico após a alta será o maior desafio nos métodos de vigilância 

de infecções (FREEMAN et al., 2013). 

É possível perceber, por meio da literatura, que a utilização de métodos de 

MT do processo de DCBD pode e vem trazendo benefícios para apoiar a análise de 

eventos que causam danos aos pacientes. Entretanto, se faz necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que verifiquem a aplicabilidade desses métodos na 

previsão de ISC, propondo melhorias aos serviços de controle de infecções 

hospitalares no contexto dos hospitais brasileiros (DALTOE et al., 2014). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo tem natureza aplicada e busca gerar soluções para a previsão de 

ISC no período pós-operatório. Este estudo também tem caráter descritivo, pois visa 

apresentar como métodos de MT podem ser aplicados para apoiar a previsão de ISC 

que ocorrerão em até 30 (trinta) dias depois da cirurgia. 

Foram aplicados métodos de MT para avaliar registros cirúrgicos de um 

hospital brasileiro com a intenção de prever ISC. Foram utilizados dados 

disponibilizados pelo hospital para comparar técnicas de pré-processamento e 

classificação de texto. Trata-se de um estudo retrospectivo que utiliza métodos MT 

para prever infecções com base na descrição textual da cirurgia. O estudo foi realizado 
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em quatro etapas que vão desde a seleção dos dados do sistema informatizado do 

hospital até a avaliação de desempenho dos métodos de classificação, conforme 

Figura 3. 

 

 

Figura 3. Procedimentos Metodológicos 

 

Para gerenciar os dados do estudo, foi utilizado o Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL, versão 9.6 (POSTGRESQL, 2017). Já para o 

pré-processamento, aplicação de métodos de MT e avaliação de desempenho foi 

utilizada a linguagem de programação de alto nível, Python versão 3.5 (PYTHON, 

2017). O Python inclui bibliotecas para apoiar o processamento dos dados, como 

Natural Language Toolkit (NLTK) (BIRD, et al. 2009) e Scikit-learn (PEDREGOSA, et 

al., 2011), que foram utilizadas neste estudo. 

A etapa de seleção dos dados teve por objetivo recuperar e integrar os dados 

da CCIH e das descrições das cirurgias do sistema informatizado do HCPA, 

preparando-os para o pré-processamento. A comissão de controle de infecções do 

HCPA, já identifica infecções por meio da revisão retrospectiva dos prontuários, 

possibilitando saber quais cirurgias tiveram ISC ou não. Os dados históricos já 

analisados no HCPA possibilitaram o treinamento de algoritmos de classificação, bem 

como a avaliação do desempenho da utilização de técnicas de MT para prever 

infecções após cirurgias. 

O pré-processamento buscou preparar e estruturar o texto da descrição 

cirúrgica para as análises quantitativas dos métodos de classificação. Nesta etapa foi 
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realizada a padronização do texto, que inclui transformação do texto para caixa baixa, 

remoção de acentuação e pontuação, tokenização, stemming, remoção de stop 

words, e criação de unigramas, bigramas e trigramas, bem como os processos de 

transformação e seleção de atributos, que serão descritos detalhadamente nas 

seções a seguir. 

Já na etapa da mineração de texto, foram aplicados os métodos de 

classificação AdaBoost, Decision Tree, Linear Support Vector Classification 

(LinearSVC), Logistic Regression, MultinomialNB, Nearest Centroid, Random Forest, 

Stochastic Gradient Descent (SGD), Support Vector Classification (SVC), que a partir 

do treinamento e teste com validação cruzada, identificaram cirurgias como positivas 

ou negativas para ISC no período pós-operatório. A seleção de parâmetros e 

estratégia de pré-processamento ocorreu por meio da busca aleatória em uma grade 

de parâmetros, com o objetivo de encontrar a melhor combinação de parâmetros para 

cada método (BERGSTRA e BENGIO, 2012). 

Os métodos de classificação foram selecionados pela sua disponibilidade na 

biblioteca Scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011) e utilização em estudos anteriores: 

(i) Support Vector Machines (SVM) (ARAMAKI et al., 2010; BIAN et al., 2012; BOTSIS 

et al., 2011; BRUIJN et al., 2011; CHEE et al., 2011; HUR et al., 2012; MCCART et 

al., 2013; GENKIN et al., 2007; ONG et al., 2012; RAMESH et al., 2014; ROCHEFORT 

et al., 2015; ROSS et al., 2013; YANG et al., 2015); (ii) Logistic Regression (MCCART 

et al., 2013; GENKIN et al., 2007); (iii) Naive Bayes (BOTSIS et al., 2011; 

GURULINGAPPA et al., 2012; ONG et al., 2012; RAMESH et al., 2014; ROSS et al., 

2013); (iv) Decision Trees (BOTSIS et al., 2011; FREIFELD et al., 2014; ROSS et al., 

2013); (v) Boosted Trees, Random Forest, Nearest Neighbors (BOTSIS et al., 2011). 

Por fim, a avaliação do desempenho dos classificadores foi feita com base na 

sua Precisão, Sensibilidade e a Área Sob a Curva das Características Operacionais 

do Receptor (ROC-AUC). Foram mantidos na análise apenas os métodos que 

atingiram mais de 60% de ROC-AUC após a otimização de parâmetros. 
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3.4 MINERAÇÃO DE TEXTOS 

3.4.1 SELEÇÃO DOS DADOS 

 

O HCPA utiliza o sistema informatizado AGH (Aplicativos de Gestão 

Hospitalar) no qual todo o texto clínico inserido por médicos, enfermeiros e 

acadêmicos fica centralizado, viabilizando a coleta e posterior aplicação de métodos 

de MT. O texto cirúrgico foi disponibilizado pelo HCPA em planilhas do Microsoft Office 

Excel (.xlsx), onde cada linha corresponde a uma cirurgia. Esses registros foram então 

inseridos no Postgres, onde foi criada uma tabela para inserção dos dados 

consolidados, excluindo registros vazios ou com inconsistências. A tabela analisada 

foi formada por duas colunas, uma contendo o texto com a descrição da cirurgia e 

outra com um rótulo binário - sendo 1 para ocorrência de infecção e 0 para a não 

ocorrência de infecção - utilizado para classificar os registros. 

O texto coletado de cada cirurgia possui a descrição técnica da cirurgia, mas 

também possui informações como: nome, sexo e idade do paciente, além da escala 

ASA, entre outros. A identificação de ISC trata-se da análise de um conjunto de dados 

com classes desbalanceadas, onde inicialmente, 98,8% dos registros possuem rótulo 

0 (negativo para ocorrência de infecção) e apenas 1,2% possuem o rótulo 1 (positivo 

para ocorrência de infecção). Os rótulos dos registros infectados foram fornecidos pela 

CCIH, que acompanha mensalmente o número de infecções pós-operatórias no 

HCPA. 

Foram excluídos da análise registros em que o registro não possui texto na 

descrição cirúrgica. Da mesma forma, foram excluídos os registros em que a ISC foi 

constatada com mais de 30 (trinta) dias após a cirurgia. Também foram excluídos da 

análise os registros de pacientes que realizaram mais de uma cirurgia no mesmo dia, 

das quais ao menos uma foi infectada. 

 

3.4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO 

 

O pré-processamento teve por objetivo preparar o texto para a aplicação dos 

métodos de classificação. Apenas dados do campo textual foram tratados nessa 

etapa, nos quais, inicialmente, as letras maiúsculas foram substituídas por minúsculas 
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e a acentuação das palavras foi removida. A seguir, antes de um processamento mais 

sofisticado, o fluxo de palavras deve ser dividido em partes menores que tenham 

significado por meio de um processo chamado tokenização (FELDMANN e SANGER, 

2006). Nesse processo os documentos podem ser divididos em capítulos, seções, 

parágrafos, frases, palavras e até mesmo sílabas ou fonemas. A abordagem mais 

comum utilizada em MT envolve quebrar o texto em palavras, sendo esta a abordagem 

utilizada neste estudo.  

Após a tokenização, utilizando a biblioteca NLTK em português, foi possível 

realizar a remoção das stop words, que, de maneira geral, são palavras com alta 

frequência e que normalmente não contribuem para a semântica dos registros; por 

exemplo, a, o, de, da, entre outras (FELDMANN e SANGER, 2006). Após a remoção 

de stop words as palavras passaram por um processo de normalização morfológica, 

também chamada de stemming.  

O processo de stemming busca remover afixos morfológicos das palavras 

deixando apenas o seu radical, com o objetivo de diminuir a dimensionalidade do 

texto. Por exemplo, as palavras infecção, infectado e infeccioso, são todas reduzidas 

para infec. Para realizar essa tarefa de stemming foi utilizado o algoritmo 

RSLPStemmer (ORENGO e HUYCK, 2001), disponível no NLTK. 

Após as etapas de padronização, tokenização, remoção de stop words e 

stemming, cada registro se tornou uma lista de tokens seguidos pelo rótulo da sua 

classe, 0 ou 1. A partir disso, foi realizado o processo de definição de unigramas, 

bigramas ou trigramas, pois cada um desses veio a ser um atributo analisado. Um n-

grama é uma subsequência de n-tokens; dessa forma, um unigrama corresponde a 

um único token, um bigrama a dois tokens, por exemplo uma palavra seguida de outra, 

e um trigrama corresponde a três tokens, três palavras consecutivas (PERKINS, 

2014).  

Na etapa seguinte, foi realizada a conversão do texto em uma matriz esparsa 

de contagem de termos (tokens), que possibilita a criação de análises quantitativas 

(SCIPY, 2017). Ao agregar a matriz esparsa a partir da frequência de termos, é 

possível representá-la como uma lista de documentos (registros), palavras e a sua 

frequência no documento, conforme Figura 4. 

 



63 
 

 

 

Figura 4. Matriz de termos 

 

A Frequência do Termo (TF) no documento pode ser definida por 𝑡𝑓𝑡,𝑑, em que 

𝑡 e 𝑑 denotam termo e documento respectivamente. Nesta visão de um documento, 

conhecido na literatura como o saco de palavras, a ordem exata dos termos em um 

documento é ignorada, mas o número de ocorrências de cada termo é mantido 

(MANNING, et al., 2009). Ao analisar grandes volumes de documentos, termos 

interessantes, porém raros, podem permanecer ocultos e ter pouca influência no 

processo de classificação. Para combater esse problema a Frequência Inversa de 

Documentos também foi utilizada (IDF) (SKLEARN, 2017a), conforme Equação 1: 

 

(1)  

𝑖𝑑𝑓(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔
1 + 𝑛𝑑

1 + 𝑑𝑓(𝑑, 𝑡)
 

 

Onde 𝑛𝑑 é o número total de documentos, e 𝑑𝑓(𝑑, 𝑡) é o número de 

documentos em que o termo 𝑡 aparece. O número 1 foi adicionado ao numerador e 

denominador como se um documento extra fosse visto contendo todo termo pelo 

menos uma vez, com o objetivo de evitar divisões por zero. Dessa forma, foi obtido o 

peso TF-IDF, onde TF é multiplicado por IDF, conforme descrito na Equação 2: 

 

 (2)  

𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑)  𝑖𝑑𝑓(𝑡) 

 

Para finalizar, o valor de TF-IDF para cada termo na matriz foi normalizado a 

partir da norma euclidiana unitária (SKLEARN, 2017a), conforme Equação 3: 
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(3)  

𝑣𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑣

||𝑣||𝑝
=  

𝑣

√𝑣1
𝑝

+𝑣2
𝑝

+⋯+𝑣𝑛
𝑝
  

 

Onde 𝑣𝑛𝑜𝑟𝑚 é o vetor normalizado, 𝑣 é o vetor a ser normalizado e ||𝑣||𝑝 a 

norma utilizada, sendo 𝑝 = 1 para ℓ1𝑛𝑜𝑟𝑚 e 𝑝 = 2 para ℓ2𝑛𝑜𝑟𝑚 (YI e FALOUTSOS, 

2000). Um alto valor TF-IDF é alcançado quando há uma alta frequência do termo (𝑡𝑓) 

em um dado documento e uma baixa frequência do termo no conjunto total de 

documentos, sendo possível perceber a importância de um termo em um determinado 

documento a partir de um alto valor TF-IDF. 

 

3.4.3 SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 

 

A seleção de atributos no texto cirúrgico buscou selecionar atributos 

discriminatórios para determinada classe a partir de testes estatísticos. No que diz 

respeito a previsão de ISC, a seleção de atributos pode ser usada para descobrir e 

analisar fatores do processo cirúrgico que influenciam na ocorrência de infecções. 

A seleção de atributos busca determinar quais termos são mais relevantes 

para o processo de classificação, dado que alguns termos são mais prováveis de 

serem relacionados a determinadas classes. No que diz respeito a classificação de 

textos, a seleção de atributos é especialmente importante devido à alta 

dimensionalidade de termos e a existência de ruídos (AGGARWAL e ZHAI, 2012). 

Neste estudo, a seleção de atributos foi feita com base nas métricas qui-

quadrado e F-escore, pela sua adequação ao problema e utilização na seleção de 

atributos em estudos anteriores (MICHELSON et al., 2014; LUCINI et al., 2017). Foram 

selecionados atributos com base em um percentil dos maiores valores, sendo que o 

percentil e a métrica utilizada variaram para cada método de MT analisado.  

Na estatística, o teste qui-quadrado é aplicado para testar a independência de 

dois eventos, onde dois eventos A e B são definidos como independentes se 𝑃(𝐴𝐵)  =

 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵), ou, de forma equivalente, 𝑃 (𝐴 | 𝐵)  =  𝑃 (𝐴) e 𝑃 (𝐵 | 𝐴)  =  𝑃 (𝐵), conforme 

Equação 4. Na seleção de atributos, os dois eventos são a ocorrência do termo e a 

ocorrência da classe (MANNING et al., 2009): 
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(4)   

𝑋2(D, 𝑡, 𝑐) = ∑ ∑
(𝑁𝑒𝑡𝑒𝑐

− 𝐸𝑒𝑡𝑒𝑐
)²

𝐸𝑒𝑡𝑒𝑐𝑒𝑐∈{0,1}𝑒𝑡∈{0,1}

 

 

Onde 𝑒𝑡 = 1 (o documento contém o termo 𝑡) e 𝑒𝑡 = 0 (o documento não 

contém 𝑡), e 𝑒𝑐= 1 (o documento está na classe 𝑐) e 𝑒𝑐 = 0 (o documento não está na 

classe 𝑐). Sendo  𝑁 a frequência observada em D e 𝐸 a frequência esperada. Dessa 

forma, valores superiores indicam maior dependência entre o termo e a classe 

(SEBASTIANI, 2002). Já a medida 𝐹-escore é definida pela Equação 5 (GUYON et 

al., 2006): 

 

(5)   

𝐹(𝑖) =  
(�̅�𝑖

(𝑝𝑜𝑠) −  �̅�𝑖)
2

+  (�̅�𝑖
(𝑛𝑒𝑔) −  �̅�𝑖)

2
 

1
𝑛𝑝𝑜𝑠 − 1 ∑ (𝑥𝑘,𝑖

(𝑝𝑜𝑠) − �̅�𝑖
(𝑝𝑜𝑠))

𝑛𝑝𝑜𝑠

𝑘=1

2
+  

1
𝑛𝑛𝑒𝑔 − 1 ∑ (𝑥𝑘,𝑖

(𝑛𝑒𝑔) − �̅�𝑖
(𝑛𝑒𝑔))

𝑛𝑛𝑒𝑔

𝑘=1 ²
 

 

Onde �̅�𝑖, �̅�𝑖
(𝑝𝑜𝑠), �̅�𝑖

(𝑛𝑒𝑔) são a média da 𝑖-ésima característica dos conjuntos 

de dados completo, positivo e negativo, respectivamente, 𝑥𝑘,𝑖
(𝑝𝑜𝑠) é a i-ésima 

característica da k-ésima instância positiva (possui infecção), e 𝑥𝑘,𝑖
(𝑛𝑒𝑔) é a i-ésima 

característica da k-ésima instância negativa (não possui infecção). Já 𝑛𝑝𝑜𝑠 e 𝑛𝑛𝑒𝑔 são 

o número de casos positivos e negativos de infecção, respectivamente. Dessa forma, 

o numerador indica a discriminação entre os conjuntos positivo e negativo, e o 

denominador indica o que está dentro de cada um dos dois conjuntos (GUYON et al., 

2006). Quanto maior for a pontuação 𝐹, mais provável é que esta característica seja 

mais discriminativa.  

 

3.4.4 CLASSIFICAÇÃO 

 

Neste trabalho foram analisados vários métodos de classificação 

supervisionada. Nesse tipo de aprendizagem, os valores de atributo da classe para o 

conjunto de dados são conhecidos antes de executar o algoritmo. Esses dados são 

chamados dados rotulados ou dados de treinamento. Nesse modelo, os registros do 

conjunto de dados são tuplas no formato (𝑥, 𝑦), onde 𝑥 é um vetor de termos tratados 
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no pré-processamento e 𝑦 é o atributo de classe, 0 ou 1 para a ocorrência de infecção. 

A aprendizagem supervisionada constrói um modelo que mapeia 𝑥 para 𝑦. Dessa 

forma, a tarefa de treinamento é encontrar um mapeamento 𝑚() tal que 𝑚(𝑥) = 𝑦 

(ZAFARANI et al., 2014). Para avaliar o modelo construído no treinamento, um 

conjunto de dados no formato (𝑥, ? ) é utilizado para teste no qual o algoritmo deve 

atribuir 0 ou 1 com base no modelo aprendido no treinamento e uma posterior 

avaliação é realizada. 

O presente estudo apresenta um desequilíbrio na distribuição das classes 

alvo: 98,79% para amostras negativas e 1,21% para amostras positivas para 

ocorrência de ISC. Para garantir que o modelo aprendido por cada algoritmo retivesse 

maior aproveitamento sobre a classe minoritária (positiva), foi utilizado o método de 

validação cruzada estratificada. Na validação cruzada, o conjunto de dados é divido 

em 𝑘 partições aproximadamente iguais, e cada uma por sua vez é usada para testes 

e o restante (𝑘 − 1) é usada para treinamento. Nesse estudo, 𝑘 foi definido igual a 10 

(SKLEARN, 2017b). 

Ao estratificar o treinamento em cada uma das partições na validação 

cruzada, os dados são divididos aleatoriamente de maneira que cada classe é 

representada na partição nas mesmas proporções que no conjunto de dados completo 

(98,4% e 1,6%). Dessa forma o processo de aprendizagem é executado um total de 

10 vezes em diferentes conjuntos de treinamento, e por fim calcula-se a média dos 10 

escores para obter uma estimativa global (WITTEN et al., 2011). 

Cada método de classificação possui parâmetros que não são diretamente 

aprendidos pelo classificador; por exemplo, C, kernel e gama para SVM (SKLEARN, 

2017c). A definição desses parâmetros foi realizada por meio da busca aleatória em 

uma grade de parâmetros (BERGSTRA e BENGIO, 2012). Essa busca teve como 

objetivo encontrar a melhor combinação de diversos parâmetros para maximizar uma 

determinada métrica, que neste estudo foi a Área Sob a Curva das Características 

Operacionais do Receptor ponderada pelo balanceamento das classes (DONG et al., 

2012). A busca em grade também foi utilizada para selecionar o percentil e métrica 

(X² e F-escore) para seleção de atributos e norma para TF-IDF (l1 ou l2). 
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3.4.5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

A avaliação do desempenho dos classificadores foi feita a partir das métricas 

Precisão, Sensibilidade (Recall) e ROC-AUC. Adicionalmente matrizes de confusão 

foram analisadas. Essas métricas foram selecionadas pela sua adequação ao 

problema de classificação em conjuntos de dados desbalanceados e pela sua 

utilização em estudos anteriores (ARAMAKI et al., 2010; BIAN et al., 2012; BOTSIS et 

al., 2011; BRUIJN et al., 2011; CHEE et al., 2011; FREIFELD et al., 2014; 

GURULINGAPPA et al., 2012; HUR et al., 2012; MCCART et al., 2013; ONG et al., 

2012; RAMESH et al., 2014; ROCHEFORT et al., 2015; ROSS et al., 2013; YANG et 

al., 2015). 

A precisão de um classificador avalia o percentual de registros 

verdadeiramente positivos sobre o total de amostras classificadas como positivas. Já 

a sensibilidade de um classificador corresponde à taxa positiva verdadeira (TP) ou, 

em outras palavras, à proporção de registros positivos (possui ISC) corretamente 

atribuídos como positivos pelo classificador. Precisão e sensibilidade são definidas 

conforme Equações 6 e 7 (JAPKOWICZ, 2013): 

(6)  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

(7)  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
  

 

Onde 𝐹𝑁 é o número os registros falsos negativos, ou seja, quando uma ISC 

ocorreu e não foi constatada, e 𝐹𝑃 são falsos positivos, quando uma ISC não ocorreu 

e foi constatada pelo classificador. Já a ROC retém duas métricas durante a 

classificação, 𝑇𝑃 e 𝐹𝑃𝑅 (taxa de falsos positivos), sendo que 𝐹𝑃𝑅 é definida pela 

Equação 8 (JAPKOWICZ, 2013): 

 

(8)  

𝐹𝑃𝑅 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
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Onde, 𝑇𝑁, verdadeiros negativos, é o número de registros sem ISC 

classificados corretamente como negativos. Cada classificação 𝑇𝑃 e 𝐹𝑃𝑅 é então 

inserida em um gráfico formando uma curva ROC para esse classificador, de modo 

que quanto mais próxima a curva está do canto superior esquerdo do espaço ROC 

(baixo 𝐹𝑃 e alto 𝑇𝑃), melhor será o desempenho e a AUC desse classificador 

(JAPKOWICZ, 2013).  

 

3.4.6 RESULTADOS 

 

Dados de registros textuais, incluindo 27.648 descrições de cirurgias, foram 

analisados. Depois de excluir registros vazios e que não se adequassem aos critérios 

do estudo, conforme Tabela 2, o número de registros foi reduzido para 15.479, sendo 

188 descrições cirúrgicas que tiveram ISC após a cirurgia e 15.291 descrições sem 

ISC constatada após a cirurgia. Conforme a Tabela 1, a proporção de registros 

analisados, 1,21% para 98,79%, reflete o cenário real das ISC do HCPA, sendo um 

conjunto de dados com classes desequilibradas. Do volume total de descrições 

cirúrgicas, 15.277 tiveram o potencial de contaminação informado, composto por 

60,6% de cirurgias limpas, 32,63% cirurgias potencialmente contaminadas, 5,76% 

cirurgias contaminadas e 1,01% cirurgias infectadas, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Registros textuais selecionados 

Descrição 
Cirurgias 
infectadas 

Cirurgias não 
infectadas 

Total 

Número de documentos 
textuais disponibilizados 

247 27401 27648 

Registros sem texto -29 -12103 -12132 

Registros de pacientes 
que realizaram mais de 
uma cirurgia no mesmo 
período, das quais pelo 
menos uma não infectou 

-4 -7 -11 

Registros de infecções 
constatadas 30 (trinta) 
dias após a cirurgia 

-26 0 -26 

Número de registros 
utilizados no estudo 

188 
(1,21%) 

15291  
(98,79%) 

15479 
(100%) 

 



69 
 

 

As infecções do local cirúrgico são detectadas pela CCIH de maneira 

metódica, 3 vezes por semana. Relatórios de antibióticos, resultados de exames 

microbiológicos e demais prescrições são utilizados para realizar a triagem das 

evoluções que serão analisadas e discutidas para verificar a existência de ISC. A partir 

da constatação de infecção, é possível saber quais cirurgias vieram a ocasionar uma 

infecção, possibilitando a investigação do processo cirúrgico na busca por relações 

causais entre o processo e a infecção. 

A Tabela 3 apresenta o desempenho de cada método de classificação. O 

melhor desempenho, considerando a relação entre verdadeiros positivos e falsos 

positivos representado pela área sob a curva ROC, foi obtido pelo método Stochastic 

Gradient Descent (SGD). Esse resultado foi atingido utilizando 75% dos termos 

selecionados a partir do teste 𝑋², em um conjunto de termos TF sem normalização, 

com peso de 0,01 para a classe negativa. 

 

Tabela 3. Desempenho dos classificadores. SA: Seleção de Atributos, P: Percentil, T: Transformação, 

N: Normalização, CW: Peso / Probabilidade Prévia, DP: Desvio Padrão. 

 Precisão Sensibilidade 
ROC-AUC 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

Método SA P T N CW Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

AdaBoost X² 20% 
TF-
IDF 

- - 2,2% 0,2% 99,7% 0,2% 89,2% 8,2% 51,% 1,5% 70,1% 4,1% 

Decision  
Tree 

X² 25% TF - 1/0,01 3,1% 0,9% 99,4% 0,2% 60,6% 13% 75,5% 4,4% 68,1% 6,7% 

Random  
Forest 

F- 
escore 

85% 
TF- 
IDF 

l1 1/0,01 2,8% 0,2% 99,8% 0,1% 89,9% 6,2% 62,7% 1,8% 76,3% 3,3% 

Logistic 
Regression 

F- 
escore 

55% 
TF- 
IDF 

l1 1/0,005 2,6% 0,2% 99,9% 0,1% 95,7% 4,8% 56,2% 1,6% 75,9% 2,5% 

LinearSVC 
F- 

escore 
85% TF l1 1/0,005 4,5% 0,6% 99,7% 0,1% 78,7% 9,6% 79,3% 1,3% 79% 4,7% 

SVC 
F- 

escore 
10% TF l2 1/0,001 4,5% 99,5% 99,5% 0,1% 69,1% 9,9% 81,5% 3,3% 75,3% 4,6% 

Nearest  
Centroid 

X² 20% TF l1 - 3,8% 0,4% 99,7% 0,1% 82,3% 8,9% 74,1% 1,4% 78,2% 4,3% 

SGD X² 75% TF - 1/0,01 3,5% 0,3% 99,8% 0,1% 89,3% 6,8% 65% 1,4% 79,7% 3,3% 

Multinomial 
Naive 
Bayes 

X² 40% TF - 20/80 6,4% 1,1% 99,5% 0,1% 61,1% 9,1% 88,9% 0,8% 75% 4,6% 

 

A estratégia de classificação e pré-processamento do método SGD atingiu 

uma média de 79,7% de ROC-AUC (DP 3,3%), Sensibilidade média de 89,3% (DP 

6,8%) para classes positivas e 65% (DP 1,4%) para classes negativas. Dado o 



70 
 

 

desequilíbrio entre as classes, os valores médios de precisão obtidos foram de 3,5% 

(DP 0,3%) para a classe positiva e 99,8% (DP 0,1%) para a classe negativa. 

As estratégias de pré-processamento de cada método foram determinadas a 

partir de uma grade com diversas opções de parâmetros na qual os atributos SA, P, 

T, N e CW foram selecionados por terem obtido a melhor ROC-AUC, a qual é 

apresentada na Figura 5. A busca pelos melhores parâmetros foi realizada por meio 

de uma busca aleatória em função do seu desempenho e custo computacional 

(BERGSTRA e BENGIO, 2012). 

 

 
Figura 5. ROC-AUC:  AD: AdaBoost, DT: Decision Tree, LSVC: LinearSVC, LR: Logistic Regression, 

NB: MultinomialNB, NC: Nearest Centroid, RF: Random Forest, SGD: Stochastic Gradient Descent, SVC: 

Support Vector Classification 

 

A mineração de textos apresenta potencial para apoiar a previsão de ISC 

podendo direcionar o acompanhamento de pacientes com maior risco de infecção 

baseado na descrição cirúrgica, buscando minimizar o número de ISC. A Figura 6 

apresenta a proporção de Falsos Negativos e a redução do volume de descrições a 

serem analisadas a partir da utilização de cada método. 

A redução do número de cirurgias a serem acompanhadas apresenta um 

ganho para a vigilância de ISC em termos de redução de esforço e custo, porém o 

impacto das cirurgias que tiveram infecção e não foram constatadas (FN) pelos 

métodos deve ser considerado. Uma maior sensibilidade positiva pode ser obtida em 
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alguns métodos como no Logistic Regression, que atingiu uma média de 95,7% de 

sensibilidade (DP 4,8%), porém, dado o maior número de falsos positivos, o volume 

de cirurgias que irão requerer acompanhamento preventivo de ISC será maior. 

 

 

Figura 6. Redução do volume de dados vs. Falsos Negativos. 

 

Das 188 descrições cirúrgicas positivas analisadas, 183 tinham o potencial de 

contaminação informado, sendo 79 cirurgias limpas (43%), 67 potencialmente 

contaminadas (37%) e 37 cirurgias contaminadas (20%). A partir do método SGD, 

88,3% das cirurgias limpas, 86,4% das cirurgias potencialmente contaminadas e 

100% das cirurgias contaminadas que tiveram ISC após a cirurgia foram previstas 

corretamente, totalizando 168 descrições cirúrgicas com ISC previstas, conforme 

Figura 7. 

 

 
Figura 7. Cirurgias infectadas existentes e previstas. 
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Analisando também as 15.094 descrições cirúrgicas negativas com potencial 

de contaminação informado, o método SGD previu corretamente 70,9% das cirurgias 

limpas, 71,85% das cirurgias contaminadas, 50,98% das cirurgias infectadas e 46,5% 

das cirurgias contaminadas que não tiveram ISC. O baixo desempenho na previsão 

negativa das cirurgias infectadas e contaminadas deve-se a existência de termos 

comuns às cirurgias positivas presentes nos registros negativos. Os termos com maior 

valor preditivo para ISC foram, conforme esperado, derivados de “cólon”, “infecção”, 

entre outros, indicados durante a cirurgia. 

O método SGD com as opções de pré-processamento descritas anteriormente 

foi escolhido o melhor método para previsão de infecções no texto da descrição de 

cirurgias (baseado na ROC-AUC). Porém, ao buscar a redução do volume de 

acompanhamento preventivo de ISC minimizando o número de falsos negativos 

(infecções não previstas pelo classificador), o método Logistic Regression deve ser 

considerado. Outras combinações de métodos e pré-processamento para previsão 

resultaram em escores ROC-AUC que não foram estatisticamente diferentes desses 

dois métodos, dado o alto desvio padrão em função do desequilíbrio das classes. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A MT pode ser usada para apoiar a previsão de infecções em pacientes 

cirúrgicos e possivelmente reduzir o número de ISC no período pós-operatório. A MT 

pode ser aplicada logo após a realização da cirurgia para apoiar a tomada de decisões 

de prevenção, como a prescrição de medicamentos, agendamento de reconsultas e 

também a identificação de fatores causadores de ISC. 

A partir dos métodos de MT utilizados, é possível direcionar os esforços 

reduzindo 55,59% do volume de cirurgias a serem acompanhadas preventivamente 

com apenas 4,26% de infecções não previstas, ou, reduzir o volume de cirurgias a 

serem acompanhadas em 68,98% aceitando que 10,64% das infecções possam não 

ser previstas e evitadas. As 188 descrições cirúrgicas que tiveram ISC no período pós-

operatório são baseadas na vigilância realizada pela CCIH, feita a partir de critérios 

que apontam a ocorrência de infecção. Esses critérios direcionam o trabalho de 

vigilância, mas podem não detectar todas as infecções existentes. Dessa forma, 
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podem haver cirurgias que verdadeiramente vieram a ter infecções previstas, mas 

foram classificadas como falso positivo. 

Boa parte das descrições técnicas cirúrgicas positivas para ISC pós-

operatória possuem texto pouco informativo e por vezes repetido em cirurgias 

negativas para ISC pós-operatória. Técnicas de pré-processamento, como a seleção 

de atributos e transformação TF-IDF, ajudam a superar esses desafios, porém, em 

larga escala, essa característica pode afetar negativamente a precisão e sensibilidade 

da classificação. 

O presente estudo aponta métodos eficazes de MT para apoiar a previsão de 

ISC no período pós-operatório e pode ser aplicado em outros tipos de EA, 

proporcionando a melhoria dos cuidados e segurança do paciente.  Esta pesquisa 

buscou, de maneira exploratória, avaliar o desempenho de métodos de pré-

processamento e MT para identificar cirurgias que terão ISC no período pós-

operatório. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação dos métodos de MT apenas 

em determinados grupos de pacientes, selecionados a partir de métodos de 

agrupamento ou em condições médicas específicas bem como a utilização de outras 

informações disponíveis no sistema informatizado do hospital. Sugere-se também a 

utilização de rótulos de classes gramaticais nas palavras, a análise de sentenças. 
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4 ARTIGO 3: Detecção de Infecções do Sítio Cirúrgico por meio 

da mineração de textos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

 

Resumo: O presente estudo foi realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA), Brasil, que utiliza sistemas informatizados e prontuários eletrônicos, 

buscando verificar a hipótese de que o uso de métodos de mineração de texto pode 

ser uma alternativa viável para detecção de Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC). 

Identificar e medir a ocorrência de ISC é fundamental para a melhoria da segurança 

em hospitais. O conhecimento exato das taxas de ISC a partir da sua detecção pode 

ser usado como parte do mecanismo de feedback para diminuir a incidência futura de 

infecções. Nesse contexto, este estudo teve por objetivo avaliar o desempenho de 

métodos de mineração de textos na detecção de ISC no período pós-operatório. 

Foram selecionados 12.637 prontuários eletrônicos, nos quais foram aplicadas 

técnicas de pré-processamento de texto e os métodos de classificação LinearSVC, 

Logistic Regression, Multinomial Naive Bayes, Nearest Centroid, Random Forest, 

Stochastic Gradient Descent, Support Vector Classification (SVC), possibilitando a 

comparação com os resultados da vigilância já realizada no HCPA. O algoritmo 

Logistic Regression, apresentou o melhor desempenho 80,6% pela métrica ROC-AUC 

(Receiver Operating Characteristic – Area Under the Curve), já o pior desempenho foi 

obtido pelo método SVC, 61%. Os métodos de mineração de textos podem ser usados 

para apoiar diariamente a detecção de ISC, bem como orientar melhorias na 

segurança do paciente no período pós-operatório. 

 
Palavras-chave: Detecção de Eventos Adversos; Infecção do Sítio Cirúrgico; Mineração de 

Texto. 

 
 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de Eventos Adversos (EA) é considerada um problema 

internacional e sua detecção é uma tarefa complexa. EA geralmente são constatados 

por meio da notificação voluntária dos profissionais da saúde ou por meio da revisão 

e análise de prontuários por amostragem (GRIFFIN e RESAR, 2009). Esses EA 

podem estar relacionados a diversas causas, boa parte já documentada na literatura, 
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porém a sua constatação demanda grande esforço por parte dos profissionais da 

saúde.  

A identificação das causas e a prevenção de EA podem trazer benefícios em 

termos de custos, diminuição da mortalidade e também diminuição do tempo de 

tratamento do paciente (SANTOS et al., 2013). A utilização de sistemas de informação 

para identificação de EA vem sendo citada na literatura como um assunto emergente, 

principalmente relacionada à análise de textos clínicos (KANG et al., 2012; MEYSTRE 

et al., 2008; DEMNER-FUSHMAN et al., 2009). 

No contexto cirúrgico, as Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) são um dos 

principais EA a serem evitados e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) é o órgão encarregado de informar, vigiar, pesquisar, prevenir e controlar as 

infecções hospitalares (ANVISA, 2017). O objetivo principal de um programa de 

controle de infecção é exercer uma ação educativa na comunidade hospitalar quanto 

à importância da prevenção e do controle das infecções e, assim, reduzir o nível de 

infecção hospitalar endêmica e epidêmica. 

Nas instituições de saúde, as informações do paciente são armazenadas 

principalmente em textos narrativos e relatórios clínicos. Dada a crescente utilização 

de registros eletrônicos hospitalares, é comum que um paciente possua centenas de 

notas clínicas registradas por diferentes áreas do hospital (FRIEDMAN e ELHADAD, 

2014). Nesse sentido, técnicas como o Processamento de Linguagem Natural (PLN), 

Mineração de Textos (MT), Aprendizagem de Máquina (AM), entre outras, buscam 

facilitar de maneira automatizada a representação das informações relevantes no 

texto. 

Os avanços das tecnologias em hardware e software têm possibilitado a 

rápida criação de repositórios de diferentes tipos de dados. Com o aumento da 

quantidade de texto disponível em diferentes aplicações, tem crescido a necessidade 

de métodos que possam aprender padrões interessantes dos dados. (AGGARWAL e 

ZHAI, 2012). Nesse contexto, o presente estudo tem por hipótese que a MT pode ser 

usada para detecção de infecções decorrentes da cirurgia a partir de texto livre de 

registros médicos do período pós-operatório, sendo o objetivo do presente estudo 

avaliar o desempenho de métodos de mineração de textos na detecção de infecções 

no período pós-operatório. 

O presente artigo está organizado em cinco seções além dessa introdução. A 

seção 4.2 aborda o referencial teórico da pesquisa e as seções 4.3 e 4.4 apresentam 
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os procedimentos metodológicos e o processo de MT. A seção 4.5 apresenta as 

considerações finais. 

 

4.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos últimos anos, tem crescido a utilização de ferramentas de rastreamento 

como método para medir a ocorrência de EA na saúde (WATCHER, 2013). As 

sensibilidades de métodos para detecção de casos de infecção no sítio cirúrgico a 

partir de registros eletrônicos relatadas na literatura variam de 60% a 98% (FREEMAN 

et al., 2013), sendo que os métodos com maior sensibilidade são aplicados em áreas 

e conjuntos de dados específicos da saúde. 

Um dos princípios-chave de segurança do paciente está centrado em 

aprender com os próprios erros, sendo que a discussão aberta desses erros faz parte 

da cultura de sistemas seguros. A utilização de métodos de rastreamento e detecção 

tem por hipótese que erros no cuidado da saúde geram indícios, ou seja, EA, os quais 

podem ser encontrados para posterior análise de causa raiz. A ferramenta mais 

popular é a Ferramenta Global de Rastreamento (FGR), desenvolvida pelo Institute 

for Healthcare Improvement (IHI) (WATCHER, 2013). FGR trata-se de um conjunto de 

gatilhos que indicam a ocorrência de EA, servindo para guiar a revisão manual de 

prontuários e demais dados clínicos do paciente. 

Apesar de as ferramentas de rastreamento não terem uma sensibilidade e 

especificidade ótimas na identificação de EA, elas apresentam uma boa confiabilidade 

(SHAREK et al., 2011). Muitas das situações detectadas não apresentam risco ou 

dano real, mas podem ser utilizadas como triagem para uma revisão mais detalhada 

do prontuário (WATCHER, 2013), reduzindo o número de prontuários a serem 

analisados, bem como o tempo e o custo das ações de melhoria da segurança do 

paciente.  

Entre as recentes abordagens para detecção de EA, estão as que utilizam 

técnicas de mineração de dados (MD), a qual é parte do processo chamado de 

Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD). DCBD se refere a todo o 

processo de descoberta de conhecimento útil de bases de dados, sendo descrito 

como o processo não trivial de identificação de padrões válidos, úteis, e 

compreensíveis nos dados (FAYYAD, 1996). A MD, que tem como base algoritmos 
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de AM, é uma importante etapa do processo de DCBD e que muitas vezes é utilizada 

por si só para descrever a extração de conhecimento de bases de dados (HAN et al., 

2006).  

Algoritmos de mineração de dados podem ser divididos em duas categorias: 

aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada. Na aprendizagem 

supervisionada os registros analisados possuem classes conhecidas e é tarefa do 

algoritmo identificar características que possibilitem diferenciar os registros entre as 

classes. A aprendizagem supervisionada pode ser dividida em classificação e 

regressão (ZAFARANI et al., 2014).  

De maneira geral, qualquer método que incorpore informações de amostras 

de treinamento na concepção de um classificador emprega o aprendizado. Nesse 

sentido, aprendizagem refere-se a alguma forma de algoritmo para reduzir o erro de 

um modelo em um conjunto de dados de treinamento (DUDA et al., 2012). Para apoiar 

a detecção de eventos adversos, estudos têm utilizado algoritmos de AM na 

mineração de dados em várias áreas da saúde, descobrindo padrões de sequências, 

associações e agrupamentos em prontuários eletrônicos, apoiando também a 

previsão de eventos adversos e identificação das áreas associadas a eles (ARAMAKI 

et al., 2010; MCCART et al., 2013; SILVA et al., 2008).  

Já a MT refere-se ao processo de extração de padrões de interesse do 

usuário, não triviais, a partir de documentos de texto não estruturado (TAN, 1999). A 

MT pode utilizar algoritmos de AM, que podem explorar dados de treinamento para 

aprender a classificar ou prever classes não vistas antes (AGGARWAL e ZHAI, 2012). 

Identificação de eventos adversos a partir de textos clínicos pode ser considerada um 

problema de atribuição dos registros textuais à classe correta, por exemplo, possui ou 

não possui infecção. Dessa forma pode-se avaliar estatisticamente a pureza das 

classificações por meio dos verdadeiros e falsos positivos e negativos. Porém, 

conforme Penz et al. (2007) afirmam, deve-se considerar que erros ortográficos e 

abreviaturas são uma clara fonte de erro e diminuem a precisão dos métodos. 

No contexto cirúrgico, MT pode ser usada no texto clínico do paciente inserido 

após a cirurgia, bem como no período de internação ou nas consultas de retorno do 

paciente durante os 30 (trinta) dias após a cirurgia. Esse texto pode conter pistas 

importantes que revelem a ocorrência de infecções, como a utilização de antibióticos, 

febre ou o próprio relato de ISC. Esse texto será transformado em dados estruturados, 

nos quais algoritmos e métodos de análises quantitativas podem ser aplicados para 
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detectar padrões relacionados à ocorrência de infecções e então classificar novas 

ocorrências. O processo de MT pode pré-visualizar notas para reduzir o volume de 

textos revistos manualmente, direcionando o trabalho de vigilância conduzido pela 

CCIH, por exemplo. 

A ISC após a cirurgia é determinada por uma combinação de fatores: 

quantidade e tipo de contaminação, técnica cirúrgica e anestésica empregada e 

resistência do hospedeiro. Essas e outras definições da literatura compõe o que 

caracterizam as ISC no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) (CULVER et al., 

1991; GARNER et al., 1988; GAYNES et al., 2001; MANGRAM, et al., 1999), que são 

determinadas, também, pelos seguintes indícios, geralmente, encontrados no texto 

clínico: (i) drenagem purulenta da incisão superficial; (ii) cultura positiva de fluidos ou 

tecidos da incisão superficial, obtida com técnica asséptica; (iii) dor ou sensibilidade, 

inflamação local, vermelhidão ou calor; (iv) diagnóstico médico de infecção cirúrgica 

superficial. 

Também é possível perceber na literatura que a utilização de técnicas de MT 

pode e vem trazendo benefícios para apoiar a análise de infecções (BOUZBID et al., 

2011; MICHELSON et al.,2014; CAMPILLO-GIMENEZ et al., 2013). No entanto se faz 

necessário o desenvolvimento de pesquisas que verifiquem a aplicabilidade e 

proponham melhorias aos métodos para detecção de EA e apoiem o controle de 

infecções hospitalares no contexto dos hospitais brasileiros (DALTOE et al., 2014). 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo tem natureza aplicada e busca gerar soluções para a detecção 

de infecções no período pós-operatório. Este estudo também tem caráter descritivo, 

pois visa apresentar como métodos de MT podem ser aplicados para apoiar a 

detecção de ISC, utilizando abordagens quantitativas para análise e definição de 

soluções.  

Foram aplicados métodos de MT para avaliar registros clínicos de um hospital 

brasileiro com a intenção de detectar ISC no período pós-operatório. Foram utilizados 

dados disponibilizados pelo hospital para comparar técnicas de pré-processamento e 

classificação de texto. Trata-se de um estudo retrospectivo que utiliza métodos de MT 

para detectar ISC com base em registros médicos gerados em até 30 (trinta) dias após 
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uma cirurgia. O estudo foi realizado em quatro etapas que contemplam desde a 

seleção dos dados do sistema informatizado do hospital até a avaliação de 

desempenho dos classificadores, conforme Figura 7. 

 

 

Figura 8. Procedimentos Metodológicos 

 

Para gerenciar os dados do estudo foi utilizado o Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL, versão 9.6 (POSTGRESQL, 2017). Já para o 

pré-processamento, aplicação de métodos de MT e avaliação de desempenho foi 

utilizada a linguagem de programação de alto nível, Python versão 3.5 (PYTHON, 

2017). O Python inclui bibliotecas para apoiar o processamento dos dados, como 

Natural Language Toolkit (NLTK) (BIRD, et al. 2009) e Scikit-learn (PEDREGOSA et 

al., 2011), que foram utilizadas neste estudo. 

A etapa de seleção dos dados teve por objetivo recuperar e integrar os dados 

da CCIH e das evoluções dos pacientes contidas nos prontuários eletrônicos do 

sistema informatizado do HCPA, preparando-os para o pré-processamento. A 

Comissão de Controle de Infecções já identifica infecções por meio da revisão 

retrospectiva dos prontuários. Os dados históricos já analisados no HCPA 

possibilitaram o treinamento de algoritmos de classificação bem como a avaliação do 

desempenho da utilização de técnicas de MT frente ao trabalho já realizado no 

hospital. 

O pré-processamento buscou preparar e estruturar o texto da descrição 

cirúrgica para as análises quantitativas dos métodos de classificação. Nesta etapa foi 
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realizada a padronização do texto, que inclui transformação do texto para caixa baixa, 

remoção de acentuação e pontuação, tokenização, stemming, remoção de stop 

words, e criação de unigramas, bigramas e trigramas, bem como os processos de 

transformação e seleção de atributos, que serão descritos detalhadamente nas 

seções a seguir. 

Já na etapa da mineração de texto propriamente dita foram aplicados os 

métodos de classificação Linear Support Vector Classification (LinearSVC), Logistic 

Regression, MultinomialNB, Nearest Centroid, Random Forest, Stochastic Gradient 

Descent (SGD), Support Vector Classification (SVC), que a partir do treinamento e 

teste com validação cruzada, identificaram prontuários como positivos ou negativos 

para ISC. A seleção de parâmetros e estratégia de pré-processamento ocorreu por 

meio da busca aleatória em uma grade de parâmetros buscando encontrar a melhor 

combinação de parâmetros para cada método (BERGSTRA e BENGIO, 2012). 

Os métodos de classificação foram selecionados a partir de sua 

disponibilidade na biblioteca Scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011) e utilização em 

estudos anteriores: (i) Support Vector Machines (SVM) (ARAMAKI et al., 2010; BIAN 

et al., 2012; BOTSIS et al., 2011; BRUIJN et al., 2011; CHEE et al., 2011; HUR et al., 

2012; MCCART et al., 2013; GENKIN et al., 2007; ONG et al., 2012; RAMESH et al., 

2014; ROCHEFORT et al., 2015; ROSS et al., 2013; YANG et al., 2015); (ii) Logistic 

Regression (MCCART et al., 2013; GENKIN et al., 2007); (iii) Naive Bayes (BOTSIS 

et al., 2011; GURULINGAPPA et al., 2012; ONG et al., 2012; RAMESH et al., 2014; 

ROSS et al., 2013); (iv) Decision Trees (BOTSIS et al., 2011; FREIFELD et al., 2014; 

ROSS et al., 2013); (v) Random Forest, Nearest Neighbors (BOTSIS et al., 2011).  

Por fim, a avaliação do desempenho dos classificadores foi feita com base na 

sua Precisão, Sensibilidade e a Área Sob a Curva das Características Operacionais 

do Receptor (ROC-AUC). Foram mantidos na análise apenas os métodos que 

atingiram mais de 60% de ROC-AUC após a otimização de parâmetros. 
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4.4 MINERAÇÃO DE TEXTOS 

4.4.1 SELEÇÃO DOS DADOS 

 

O HCPA utiliza o sistema informatizado AGH (Aplicativos de Gestão 

Hospitalar) no qual todo o texto clínico inserido por médicos, enfermeiros e 

acadêmicos fica centralizado, viabilizando a coleta e posterior aplicação de métodos 

de MT. O texto clínico dos pacientes foi disponibilizado pelo HCPA em planilhas do 

Microsoft Office Excel (.xlsx) onde cada linha corresponde ao texto das evoluções de 

um paciente 30 (trinta) dias após uma cirurgia. Esses registros foram então inseridos 

no Postgres, onde foi criada uma tabela para inserção dos dados consolidados, 

excluindo registros vazios, duplicados ou com inconsistências.  

A tabela analisada foi formada por duas colunas, uma contendo o texto com 

a descrição da cirurgia e outra com um rótulo binário - sendo 1 para ocorrência de ISC 

e 0 para a não ocorrência de ISC - utilizado para classificar os registros. O rótulo dos 

registros infectados foi fornecido pela CCIH, que acompanha mensalmente o número 

de infecções pós-operatórias no HCPA. 

O texto coletado de cada cirurgia diz respeito a todas as narrativas clínicas 

inseridas até 30 (trinta) dias depois da cirurgia, incluindo notas clínicas no período de 

internação ou retorno do paciente para uma consulta. A identificação de ISC refere-se 

a análise de um conjunto de dados com classes desbalanceadas, onde, inicialmente, 

98,4% dos registros possuem rótulo 0 (negativo para ocorrência de ISC) e apenas 

1,6% com o rótulo 1 (positivo para ocorrência de ISC).  

Foram excluídos da análise registros em que o registro do paciente não possui 

texto no período analisado, como quando o paciente não é internado e não retorna 

para uma consulta durante 30 (trinta) dias após a cirurgia. Da mesma forma, foram 

excluídos os registros em que a ISC foi constatada com mais de 30 (trinta) dias após 

a cirurgia, pois o texto presente no período poderia não estar indicando a ocorrência 

de infecção. Também foram excluídos registros de pacientes que realizaram mais de 

uma cirurgia em menos de 30 (trinta) dias, das quais ao menos uma foi infectada e 

uma não foi infectada, caso esse em que não seria possível diferenciar a priori o texto 

relacionado ou não à ocorrência de ISC.  

 



85 
 

 

4.4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO 

 

O pré-processamento teve por objetivo preparar o texto para a aplicação dos 

métodos de classificação. Apenas dados do campo textual foram tratados nessa 

etapa. Assim como realizado no estudo anterior (SILVA et al., 2017) a primeira etapa 

do pré-processamento buscou remover a acentuação das palavras, substituir letras 

maiúsculas por minúsculas e realizar a tokenização do texto (FELDMANN e SANGER, 

2006). Após a tokenização, utilizando a biblioteca NLTK em português, foi possível 

realizar a remoção das stop words e também realizar o processo de normalização 

morfológica chamada de stemming utilizando o algoritmo RSLPStemmer (ORENGO 

e HUYCK, 2001), disponível no NLTK.  

Após as etapas de padronização, tokenização, remoção de stop words e 

stemming, cada registro se tornou uma lista de tokens seguidos pelo rótulo da sua 

classe, 0 ou 1. A partir disso, foi realizado o processo de definição de unigramas, 

bigramas ou trigramas (PERKINS, 2014), pois cada um desses veio a ser um atributo 

analisado. Na etapa seguinte foi realizada a conversão do texto em uma matriz 

esparsa de contagem de termos (tokens), que possibilita a criação de análises 

quantitativas (SCIPY, 2017).  

Nesse estudo foi utilizada a abordagem do saco de palavras, na qual a ordem 

exata dos termos em um documento é ignorada, mas o número de ocorrências de 

cada termo é mantido (MANNING, et al., 2009). A Frequência do Termo (TF) e 

também a frequência ponderada pela frequência inversa do termo nos documentos 

(TF-IDF) foram analisadas (SKLEARN, 2017a). Opções de normalização da TF e TF-

IDF foram analisadas a partir das normas ℓ1 e ℓ2(YI e FALOUTSOS, 2000), buscando 

identificar a melhor opção de transformação para cada método de MT. 

Após a transformação e normalização dos termos foi feita a seleção de 

atributos com base nas métricas qui-quadrado (X²) e F-escore pela sua adequação ao 

problema e utilização na seleção de atributos em estudos anteriores (MICHELSON et 

al., 2014; LUCINI, et al., 2017), onde valores superiores indicam que os termos são 

mais determinantes para a classificação (SEBASTIANI 2002; GUYON et al., 2006). 

Foram selecionados os atributos com base em um percentil dos maiores valores, 

sendo que o percentil e a métrica utilizada variaram para cada método de MT 

analisado.  
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4.4.3 CLASSIFICAÇÃO 

 

Neste trabalho foram analisados vários métodos de classificação 

supervisionada, nos quais os valores de atributo da classe para o conjunto de dados 

são conhecidos antes de executar o algoritmo. Na aprendizagem supervisionada, os 

registros do conjunto de dados são tuplas no formato (𝑥, 𝑦), onde 𝑥 é um vetor de 

termos tratados no pré-processamento e 𝑦 é o atributo de classe, 0 ou 1 para a 

ocorrência de infecção, sendo tarefa do classificador encontrar um mapeamento 𝑚() 

tal que 𝑚(𝑥) = 𝑦 (ZAFARANI et al., 2014).  

O presente estudo apresenta um desequilíbrio na distribuição das classes 

alvo: 98,4% para amostras negativas e 1,6% para amostras positivas para ocorrência 

de ISC. Assim como no estudo anterior (SILVA et al., 2017), foi utilizado o método de 

validação cruzada estratificada (10 partições) para garantir que o modelo aprendido 

por cada algoritmo retivesse maior aproveitamento sobre a classe minoritária 

(positiva) (SKLEARN, 2017b). Na validação cruzada estratificada, as classes são 

representadas em cada partição nas mesmas proporções que no conjunto de dados 

completo (98,4% e 1,6%). Por fim calcula-se a média dos 10 escores para obter uma 

estimativa global (WITTEN et al., 2011). 

Parâmetros que não são diretamente aprendidos pelo classificador, por 

exemplo C, kernel e gama para SVM (SKLEARN, 2017c), bem como o percentil, 

métrica (𝑋² e F-escore) para seleção de atributos, utilização de TF, TF-IDF, norma 𝑙1 

ou 𝑙2 e também o peso das classes foram definidos por meio da busca aleatória em 

uma grade de parâmetros (BERGSTRA e BENGIO, 2012). Essa busca teve por 

objetivo encontrar a melhor combinação de parâmetros para maximizar a Área Sob a 

Curva das Características Operacionais do Receptor (ROC-AUC) (DONG et al., 2012).  

 

4.4.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

A avaliação do desempenho dos classificadores foi feita a partir das métricas 

Precisão, Sensibilidade (Recall) e ROC-AUC. Adicionalmente matrizes de confusão 

foram analisadas. Essas métricas foram selecionadas pela sua adequação ao 

problema de classificação em conjuntos de dados desbalanceados e pela sua 

utilização em estudos anteriores (ARAMAKI et al., 2010; BIAN et al., 2012; BOTSIS et 
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al., 2011; BRUIJN et al., 2011; CHEE et al., 2011; FREIFELD et al., 2014; 

GURULINGAPPA et al., 2012; HUR et al., 2012; MCCART et al., 2013; ONG et al., 

2012; RAMESH et al., 2014; ROCHEFORT et al., 2015; ROSS et al., 2013; YANG et 

al., 2015). 

A precisão de um classificador avalia a proporção de exemplos 

verdadeiramente positivos sobre o total de amostras classificadas como positivas. Já 

a Sensibilidade de um classificador corresponde à sua taxa positiva verdadeira (TP) 

ou, em outras palavras, à proporção de registros positivos (possui ISC) corretamente 

atribuídos como positivos pelo classificador. Precisão e Sensibilidade são 

apresentadas nas Equações 1 e 2.  

(1)  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

(2)  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
  

 

 

Já a curva ROC retém duas métricas durante a classificação, TP e FPR (taxa 

de falsos positivos), conforme definido na Equação 3 (JAPKOWICZ, 2013):  

(3)  

𝐹𝑃𝑅 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 

 

Cada classificação TP e FPR é então inserida em um gráfico formando uma 

curva ROC para esse classificador, de modo que quanto mais próxima a curva está 

do canto superior esquerdo do espaço ROC (baixo 𝐹𝑃 e alto 𝑇𝑃), melhor será o 

desempenho e maior será a AUC desse classificador (JAPKOWICZ, 2013). 
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4.4.5  RESULTADOS 

 

Dados de registros médicos textuais incluindo 15.714 evoluções de pacientes 

cirúrgicos foram analisados. Depois de excluir registros vazios e que não se 

adequassem aos critérios do estudo, o número de registros foi reduzido para 12.637, 

sendo 202 evoluções de pacientes que tiveram ISC após a cirurgia e 12.435 evoluções 

sem ISC constatada inicialmente. Conforme visto na Tabela 4, a proporção final de 

registros analisados, 1,6% para 98,4%, reflete o cenário real do HCPA, de maneira 

semelhante as descrições cirúrgicas, sendo um conjunto de dados com classes 

desequilibradas. 

 

Tabela 4. Registros textuais selecionados 

Descrição 
Cirurgias 

infectadas 

Cirurgias 
não 

infectadas 
Total 

Número de documentos 
textuais disponibilizados 

233 15481 15714 

Registros sem texto -2 -3037 -3039 

Registros de pacientes que 
realizaram mais de uma 
cirurgia no mesmo período, 
das quais pelo menos uma 
não infectou 

-3 -9 -12 

Registros de infecções 
constatadas 30 dias após a 
cirurgia 

-26 0 -26 

Número de registros 
utilizados no estudo 

202  
(1,6%) 

12435  
(98,4%) 

12637 
(100%) 

 

 

A CCIH realiza a busca por ISC metodicamente três vezes por semana. A 

partir de um relatório com pistas como, o uso de antibióticos, prescrição, resultados 

de exames microbiológicos, entre outras, é realizada a triagem das evoluções que 

serão lidas e discutidas para concluir se houve ou não ISC. A Tabela 5 apresenta o 

desempenho de cada método de classificação.  

O melhor desempenho relacionado à área sob a curva ROC foi obtido pelo 

método Logistic Regression, considerando a relação entre verdadeiros positivos e 

falsos positivos. Esse resultado foi atingido utilizando 40% dos termos selecionados a 

partir do teste X², em um conjunto de termos TF-IDF normalizados a partir da norma 

l1, com peso de 0,01 para a classe negativa.  
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Tabela 5. Desempenho dos classificadores. SA: Seleção de Atributos, P: Percentil, T: Transformação, 

N: Normalização, CW: Peso / Probabilidade Prévia, DP: Desvio Padrão. 

 Precisão Sensibilidade 
ROC-AUC 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

Método SA P T N CW Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

Random  
Forest 

X² 20% TF l2 1/0,01 4,5% 0,5% 99,5% 0,2% 79,3% 8,7% 73% 2,5% 76,1% 3,4% 

Logistic  
Regression 

X² 40% 
TF- 
IDF 

l1 1/0,01 7,9% 0,8% 99,5% 0,1% 75,7% 5,4% 85,5% 1,9% 80,6% 2,4% 

LinearSVC X² 45% 
TF- 
IDF 

l1 1/0,01 5,2% 0,4% 99,6% 0,1% 79,7% 4,1% 76,4% 1,4% 78,1% 2,5% 

SVC 
F- 

escore 
25% TF l2 1/0,1 3,9% 2,1% 98,8% 0,2% 41,5% 9,6% 80,5% 6,8% 61% 6,3% 

Nearest  
Centroid 

X² 80% 
TF- 
IDF 

l1 - 4,5% 0,3% 99,6% 0,1% 80,8% 5,3% 72,1% 1,1% 76,4% 2,9% 

SGD 
F- 

escore 
55% TF - 1/0,05 2,2% 0% 100% 0% 100% 0% 27,1% 2,2% 63,6% 1% 

Multinomial 
Naive Bayes 

F- 
escore 

80% 
TF- 
IDF 

- 20/80 22,6% 9,2% 98,9% 0,2% 29,8% 12,9% 98,3% 0,4% 64,1% 6,5% 

 

A estratégia de classificação e pré-processamento do método Logistic 

Regression atingiu uma média de 80,6% de ROC-AUC (DP 2,4%), Sensibilidade 

média de 75,7% (DP 5,4%) para classes positivas e 85,5% (DP 1,5%) para classes 

negativas. Dado o desequilíbrio entre as classes, os valores médios de precisão 

obtidos foram de 7,9% (DP 0,8%) para a classe positiva e 99,5% (DP 0,1%) para a 

classe negativa. A Figura 9 apresenta a curva ROC de cada método. 

 

 

Figura 9. ROC-AUC.  LSVC: LinearSVC, LR: Logistic Regression, NB: MultinomialNB, NC: Nearest 
Centroid, RF: Random Forest, SGD: Stochastic Gradient Descent, SVC: Support Vector Classification. 

 

As estratégias de pré-processamento de cada método foram determinadas a 

partir de uma grade com diversas opções de parâmetros, na qual os atributos SA, P, 
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T, N e CW foram selecionados por terem obtido a melhor ROC-AUC. A busca pelos 

melhores parâmetros foi realizada por meio de uma busca aleatória em função do seu 

desempenho e custo computacional (BERGSTRA e BENGIO, 2012).  

Os métodos de mineração de textos apresentaram potencial para reduzir o 

volume de evoluções a serem analisadas manualmente, exercendo um papel de 

triagem e direcionamento para a vigilância, conforme métodos de rastreamento de EA 

têm sugerido na literatura (WATCHER, 2013). A Figura 10 apresenta a proporção de 

Falsos Negativos e a redução do volume total de evoluções a serem analisadas a 

partir da utilização de cada método. 

 

 

Figura 10. Redução do volume de dados vs. Falsos Negativos. 

 

A partir dos métodos de MT utilizados, é possível reduzir 26,66% do volume 

de evoluções sem que infecções existentes não sejam constatadas (FN) a partir do 

método SGD, ou reduzir 84,55% do volume de dados tolerando 24,26% de infecções 

que não serão detectadas por meio do método Logistic Regression. As 202 evoluções 

positivas para ISC analisadas são baseadas na vigilância realizada pela CCIH, feita a 

partir de critérios que apontam a ocorrência de infecção. Esses critérios direcionam o 

trabalho de vigilância, mas podem não detectar todas as infecções existentes, dessa 

forma, podem haver registros verdadeiramente infectados classificados como falsos 

positivos. 

A redução do número de registros a serem analisados manualmente 

apresenta um ganho para a vigilância de ISC em termos de redução de esforço e 

custo, porém o impacto das infecções não constatadas (FN) pelos métodos deve ser 

considerado. Uma maior sensibilidade positiva pode ser obtida em determinados 

72,13%

84,55%

75,55%

80,11%

71,25%

26,66%

97,89%

23,27%

24,26%

20,30%

58,42%

19,31%

0,00%

70,30%

Random Forest

Logistic Regression

LinearSVC

SVC

Nearest Centroid

SGD

MultinomialNB

Falsos Negativos Redução
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algoritmos, como é possível perceber no método SGD que não obteve nenhum valor 

FN, no entanto o número de FP, que consequentemente serão analisados 

manualmente, será maior.  

O método Logistic Regression, com as opções de pré-processamento 

descritas anteriormente, foi escolhido como o melhor método para detecção de 

infecções no texto de evoluções após cirurgias (baseado na ROC-AUC). Contudo, ao 

buscar a redução do volume de prontuários minimizando o número de falsos negativos 

(infecções não constatadas), o método SGD deve ser considerado. Outras 

combinações de métodos e pré-processamento para detecção resultaram em escores 

ROC-AUC que não foram estatisticamente diferentes desses dois métodos, dado o 

alto desvio padrão em função do desequilíbrio das classes. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mineração de textos pode ser usada no direcionamento e triagem de 

evoluções de pacientes cirúrgicos proporcionando redução no tempo e esforço de 

vigilância, apresentando potencial para aumentar o número de ISC existentes que 

hoje não são constatadas. O presente estudo aponta métodos eficazes para apoiar 

equipes de vigilância na detecção de infecções no período pós-operatório, 

proporcionando a melhoria da segurança do paciente. Até onde a revisão de literatura 

indica, este é um dos poucos estudos que utiliza métodos de MT na detecção de ISC 

especificamente (CAMPILLO-GIMENEZ et al., 2013; MICHELSON et al., 2014).  

A partir dos métodos de MT utilizados, é possível reduzir 26,66% do volume 

de evoluções sem que infecções existentes não sejam constatadas (FN), ou reduzir 

84,55% do volume de dados tolerando 24,26% de infecções que não serão 

detectadas. A redução do número de registros a serem analisados manualmente 

apresenta um ganho para a vigilância de ISC em termos de redução do esforço. 

Alguns algoritmos podem ter maior sensibilidade positiva garantindo que infecções 

não venham a ser constatadas, porém, o número de FP que consequentemente serão 

analisados manualmente, será maior.  

Alguns fatores que diminuem a precisão e sensibilidade dos métodos também 

devem ser destacados. Evoluções de pacientes com ISC comumente possuem 

palavras específicas como infecção, secreção, mas o mesmo, na forma de negação, 
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pode não ocorrer na mesma proporção em evoluções de pacientes que não tiveram 

ISC, por exemplo os bigramas: sem_infecção e sem_secreção. Sendo assim, termos 

que semanticamente poderiam caracterizar uma não-infecção podem não ser 

considerados determinantes para a não ocorrência de ISC, contribuindo assim para o 

aumento na taxa de falsos positivos.  

Outro fator relacionado ao número de falsos positivos diz respeito a narrativa 

médica descrita na evolução, na qual é alertado ao paciente o risco de ISC. A partir 

da abordagem de saco de palavras, esse alerta pode confundir classificadores de 

maneira que registros sem infecção possuam termos que geralmente apontam a 

ocorrência de infecção. Nesse cenário, a mineração de textos também pode apontar 

orientações para a melhoria qualitativa da narrativa médica, que venham a contribuir 

para que melhores resultados venham a ser alcançados a partir da MT. 

O presente estudo aponta métodos eficazes para apoiar equipes de vigilância 

na detecção de infecções no período pós-operatório, e podem ser utilizados na 

detecção de outros tipos de EA, proporcionando a melhoria da segurança do paciente. 

Esta pesquisa buscou, de maneira exploratória, avaliar o desempenho de diferentes 

métodos de pré-processamento e de MT para detectar infecções em pacientes 

cirúrgicos.  

Como trabalhos futuros, sugere-se a expansão da análise para a utilização de 

rótulos de classes gramaticais das palavras (part-of-speech tagging) e aplicação dos 

métodos apenas em determinados grupos de pacientes selecionados por condição 

médica ou faixa etária por exemplo. Sugere-se também a realização da análise de 

sentenças em uma análise qualitativa do texto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação teve como tema a segurança do paciente, abordando o uso 

de métodos de mineração de textos no contexto de um hospital universitário brasileiro. 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar o desempenho de métodos de mineração 

de textos na previsão e detecção de eventos adversos. As aplicações de diferentes 

estratégias de pré-processamento e MT permitiram verificar que a MT pode ser 

utilizada para apoiar a previsão e detecção de EA. 

Buscando atingir os objetivos específicos, esta dissertação identificou as 

áreas da saúde e métodos de mineração de textos utilizados na prevenção e detecção 

de EA a partir de uma revisão sistemática da literatura. Das 54 publicações analisadas, 

38 estão relacionadas a medicamentos, incluindo pesquisas sobre vacinas, reações e 

efeitos adversos de interações medicamentosas. Outras 16 pesquisas abordam EA 

de maneira geral ou específica, como infecções nosocomiais, infecções do sítio 

cirúrgico, quedas e tromboembolismo venoso. 

A revisão sistemática da literatura apontou predominantemente para a 

utilização de mais de um método ou técnica de mineração de textos na mesma 

solução. Ao todo, 125 métodos, técnicas ou sistemas foram utilizados em 54 

publicações, dos quais 79% dizem respeito a novas soluções propostas pelos autores, 

sendo que 16% correspondem aos métodos Suport Vector Machine (SVM), 

classificadores Naive Bayes e Association Rule Mining e 5% aos métodos de Decision 

Tree, Nearest Neighbor, Logistic Regression e Clustering. 

Já na avaliação do desempenho de métodos de MT quanto ao seu potencial 

para prever ISC, foi constatado que a MT pode ser uma ferramenta eficaz para apoiar 

a prevenção de infecções e possivelmente reduzir o número de ISC no período pós-

operatório. A partir dos métodos de MT avaliados, foi percebido que é possível 

direcionar os esforços de prevenção reduzindo 55,59% do volume de cirurgias a 

serem acompanhadas preventivamente, com 4,26% de infecções não previstas a 

partir do método Logistic Regression. No mesmo sentido também é possível reduzir o 

volume de cirurgias a serem acompanhadas em 68,98% aceitando que 10,64% das 

infecções possam não ser previstas e evitadas pelo método SGD.  

Por fim, a MT pode ser usada no direcionamento e triagem de evoluções de 

pacientes cirúrgicos com o objetivo de detectar ISC pós-operatórias. Métodos de MT 

proporcionam a redução no número de evoluções e também no tempo e esforço de 
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vigilância, apresentando potencial para aumentar o número de ISC existentes que 

hoje não são constatadas. A partir dos métodos SGD é possível reduzir 26,66% do 

volume de evoluções sem a ocorrência de falsos negativos, ou, reduzir 84,55% do 

volume de dados tolerando 24,26% de falsos negativos pelo método Logistic 

Regression. 

Fatores que diminuem a precisão e sensibilidade dos métodos também foram 

apresentados. Um dos principais desafios nas tarefas de classificação foi o 

desbalanceamento das classes positivas e negativas. Em função do alto número de 

casos negativos para ISC, mesmo com a seleção de atributos, transformação TF-IDF 

e análise de bigramas e trigramas, termos como sem_infeccao e sem_secrecao não 

foram identificados como discriminantes na classificação dos registros sem infecção, 

contribuindo para o aumento na taxa de falsos positivos. A MT também pode 

direcionar ações para a melhoria qualitativa da narrativa médica, que venham a 

contribuir para que melhores resultados venham a ser alcançados pela própria 

mineração textual. 

O presente estudo aponta métodos eficazes para apoiar equipes de vigilância 

na previsão e detecção de EA no período pós-operatório, proporcionando a melhoria 

dos cuidados e segurança do paciente. Esta pesquisa buscou, a partir da literatura e 

aplicações práticas, analisar diferentes métodos de pré-processamento e MT para 

prever e detectar EA.  

Como trabalhos futuros sugere-se a expansão da análise para a utilização de 

rótulos de classes gramaticas das palavras (part-of-speech tagging) e aplicação dos 

métodos apenas em determinados grupos de pacientes selecionados por condição 

médica ou faixa etária, por exemplo, além da utilização de outras informações 

disponíveis no sistema informatizado do hospital. A previsão e detecção de infecções 

também podem ser ampliadas para outros tipos de eventos adversos. Técnicas de 

classificação podem ser utilizadas em documentos como prontuários, resultados de 

exames e prescrições de medicamentos, ampliando o número de eventos adversos 

previstos e detectados. 


