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Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 

Resumo 

A tomada de decisão por parte do intensivista nas unidades de cuidados intensivos (UCI) tem-se 

revelado um dos problemas mais críticos na altura da alta hospitalar. Interpretar corretamente e 

instantaneamente toda a informação disponível no momento de dar alta hospitalar ao doente 

revela-se extremamente complicado. 

No sentido de proporcionar aos doentes os melhores cuidados de saúde e prevenir readmissões 

não programadas, tornou-se necessário a procura de novas técnicas que permitam reduzir a taxa 

de reinternamentos nas UCI. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar que através do uso de técnicas de data mining e da 

utilização de modelos de classificação, é possível saber a probabilidade de um doente vir a ser 

readmitido nas UCI, que irão capacitar os profissionais de saúde de uma melhor e apoiada tomada 

de decisão na altura da alta hospitalar. Os dados utilizados no desenvolvimento dos modelos de 

classificação são oriundos da UCI do Centro Hospitalar do Porto (CHP), Portugal. 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação tem por base a utilização de um modelo preditivo, o 

Stability and Workload Index For Transfer (SWIFT). Analogamente foram aplicadas um conjunto de 

técnicas de Data Mining (DM) sobre o conjunto de dados nomeadamente: as Árvores de Decisão 

(AD), as Máquinas Vetores de Suporte (MVS) e as Naïve Bayes (NB). Relativamente à avaliação 

dos modelos utilizaram-se a Matriz de Confusão e as métricas associadas. De entra as métricas 

associadas foram utilizadas as medidas de sensibilidade, especificidade e acuidade. 

Concluindo, foi possível prever, com elevada taxa de acuidade, valores na ordem dos 98%, para a 

readmissão de doentes nas UCI. De acordo com os resultados obtidos os modelos de classificação 

desenvolvidos vão permitir aos profissionais de saúde ter uma melhor perceção das condições 

futuras do doente no momento da alta hospitalar, ou seja, vai ser possível saber a probabilidade 

de um doente voltar a ser internado na UCI. 

Palavras-Chave: Unidades de Cuidados Intensivos, Readmissão, Data Mining, SWIFT. 
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Prediction of Readmission in Intensive Medicine 

Abstract 

The decision taken by the intensive care unit (ICU) has proven to be one of the most critical issues 

at the time of hospital discharge. To interpret instantly and correctly the available information at 

the time of the patient’s discharge has revealed to be extremely complicated. 

In order to provide the best patient care and prevent unplanned readmissions, which are common 

and costly, it became necessary to search for new techniques to reduce the rate of readmission in 

UCI. 

This thesis aims to demonstrate that by using data mining techniques and classification models it 

is possible to know the probability of a patient likely to be readmitted to the ICUs, which will 

empower health professionals with better decision making at the time of hospital discharge. The 

data used in the development of classification models are from UCI Hospital Centre of Porto, 

Portugal. 

The work in this thesis is based on the use of a predictive model, the Stability and Workload Index 

For Transfer (SWIFT). Were similarly applied a set of Data Mining techniques on the dataset (DM) 

namely: Decision Trees, Support Vector Machines and Naive Bayes. Regarding models’ 

assessment were used Confusion Matrix and associated metrics. Between the associated metrics 

were used measures of sensitivity, specificity and accuracy. 

In conclusion, it was possible to predict, with high accuracy rate, values around 98% for the 

readmission of patients in the ICU. According to the results obtained the developed classification 

models will allow health professionals to have a better perception of patients’ future conditions in 

the moment of the hospital discharge, therefore it will be possible to know the probability of a 

patient being readmitted into the ICU. 

Keywords: Intensive Care Units, Readmission, Data Mining, SWIFT. 
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Capítulo 1 - Enquadramento do Trabalho Proposto 

1.1 Introdução  

Um dos principais desafios que as organizações enfrentam hoje em dia, reside na sua capacidade 

de escolher as alternativas mais corretas e coerentes, de forma a garantir que o alinhamento 

estratégico seja mantido. Garantir que numa determinada situação sejam tomadas as melhores 

decisões continua a ser um enorme desafio para a ciência e tecnologia. Desta forma, as 

Tecnologias de Informação (TI) têm vindo a desempenhar um papel crucial na adoção de medidas 

e otimização dos processos nas organizações. As TI acarretam consigo, deste modo, a promessa 

de uma melhoria do tratamento generalizado da informação. Com as TI surgem as áreas de 

Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) e o Data Mining (DM). O interesse 

nestas áreas acaba por emergir devido ao rápido desenvolvimento dos meios eletrónicos de 

armazenamento de dados. Esta evolução assenta na premissa de que os dados são fontes de 

conhecimento com respetiva aplicabilidade nos mais variados domínios (Santos & Azevedo, 2005). 

A área da medicina não foge à regra, e a rápida evolução e necessidade de utilização das TI tem 

funcionado como resposta aos variados problemas. Como exemplo temos a Medicina Intensiva 

(MI), onde pacientes em estado crítico precisam de cuidados especiais para a sua sobrevivência, 

e as tecnologias podem contribuir para uma melhoria desses cuidados. O reinternamento de 

doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) é, atualmente, um dos grandes problemas e 

desafios dos profissionais de saúde na área de medicina intensiva. As UCI são, normalmente, 

caracterizadas como locais especializados para o internamento deste tipo de doentes. 

Atendendo a que os reinternamentos nas UCI são comuns e com custos elevados, existe a 

necessidade de investigar a aplicação de novas técnicas que permitam reduzir a readmissão de 

doentes não planeada nas UCI, pois as técnicas atualmente existentes não providenciam 

resultados satisfatórios (Gortzis, Sakellaropoulos, Ilias, Stamoulis, & Dimopoulou, 2008). 

O tema deste projeto de dissertação consiste na “Previsão de Reinternamentos em Medicina 

Intensiva”. Assim se pretende com a aplicação de DCBD e utilização das técnicas de DM, criar 

modelos de classificação que permitam ajudar os profissionais de saúde a perceber a 

probabilidade de ocorrer a readmissão de um doente.  
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1.1.1 Estrutura do documento 

Este relatório de dissertação está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Enquadramento do Trabalho Proposto: apresenta-se uma breve introdução 

sobre o meio e os fundamentos do trabalho de dissertação a desenvolver. Neste capítulo 

é apresentada a questão de investigação, os objetivos e os resultados esperados do 

trabalho a desenvolver. É ainda apresentada a abordagem metodológica que visa a 

descrição dos métodos e técnicas utilizadas ou que se prevê que sejam utilizadas. 

 Capítulo 2 – Revisão de Literatura: Aborda-se todo o processo de Descoberta de 

Conhecimento de Bases de Dados (DCBD), a metodologia CRISP-DM, os objetivos e 

técnicas de Data Mining (DM), bem como um conjunto de métricas para futura avaliação 

dos modelos. Este capítulo apresenta, ainda, toda a problemática de onde serão aplicados 

os fundamentos teóricos descritos anteriormente. Aborda-se e caracteriza-se a área de 

medicina intensiva, os reinternamentos e as unidades de cuidados intensivos. São, ainda, 

descritos e apresentados um conjunto de modelos ou técnicas que, atualmente, ajudam 

os profissionais de saúde na previsão de reinternamentos nas UCI. 

 Capítulo 3 – Descrição do Estudo segundo CRISP-DM: é descrito o processo de 

desenvolvimento do projeto. É apresentado passo-a-passo a metodologia CRISP-DM, 

referencial adotado para esta dissertação. 

 Capítulo 4 – Resultados: Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos ao longo 

de todo o trabalho. 

 Capítulo 5 – Discussão: São discutidos e interpretados os resultados obtidos no capítulo 

anterior. É ainda abordada a contribuição científica dos resultados em relação ao trabalho 

desenvolvido. 

 Capítulo 6 – Conclusões: Neste último capítulo é efetuada uma síntese geral do trabalho 

realizado. Foram abordadas algumas limitações e dificuldades encontradas, como 

também foram apresentadas as conclusões mais relevantes do trabalho desenvolvido. Por 

último foram apresentadas as recomendações para o trabalho futuro. 

1.2 Objetivos da Dissertação e Resultados Esperados 

O objetivo primordial desta dissertação é perceber se através do uso de técnicas de descoberta de 

conhecimentos em bases de dados e de data mining, será possível obter-se modelos que ajudem 

a perceber a probabilidade de ocorrer a readmissão de doentes na UCI. 
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A realização deste projeto de dissertação consiste em responder à seguinte questão de 

investigação:  

 

Será possível, através do uso de técnicas de data mining, obter-se modelos que 

permitam perceber a probabilidade de um doente ser readmitido? 

 

Para responder à questão de investigação é necessário definir e descrever os seguintes objetivos 

principais: 

 Estudar e definir as variáveis que mais contribuem para o reinternamento do 

doente; 

No âmbito do desenvolvimento de modelos para a previsão de reinternamentos em 

medicina intensiva, é preciso estudar e definir as variáveis que mais contribuem para 

esses reinternamentos. Assim este objetivo assenta no estudo e identificação de alguns 

índices numéricos de previsão, nomeadamente o Stability and Workload Index for Transfer 

(SWIFT) que é o índice utilizado atualmente nos cuidados intensivos das unidades 

hospitalares portuguesas e que será a base deste projeto de dissertação.  

 Desenvolver modelos de data mining para previsão do reinternamento; 

Atendendo à metodologia do CRISP-DM, terminada a fase de compreensão dos dados e 

da sua preparação, serão desenvolvidos modelos que permitam responder à questão de 

investigação. 

 

Como resultados serão estudados quais os melhores modelos, tendo em conta as métricas 

provenientes da Matriz de Confusão: Sensibilidade, Especificidade e Acuidade. Para uma melhor 

compreensão das métricas a utilizar para avaliação dos modelos, será discutido com os 

profissionais da UCI o que pretendem: prever se um doente vai ser reinternado, prever se um 

doente não vai ser reinternado ou um equilíbrio entre ambos os casos. Desta forma, os modelos 

funcionarão como suporte aos profissionais de saúde na tomada de decisão e na melhoria dos 

serviços de cuidados de saúde do doente. 
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1.3 Abordagem Metodológica 

A abordagem metodológica descreve as técnicas e métodos utilizados até à data e os métodos a 

utilizar posteriormente a fim de atingir os objetivos inicialmente definidos para este projeto de 

dissertação.  

1.3.1 Metodologia de Investigação 

O método de investigação selecionado para este estudo é a abordagem metodológica Action 

Research (AR). Este termo foi utilizado pela primeira vez nos anos 40 por Kurt Lewin, cientista 

social alemão, considerado como o “pai” do Action Research. Em 1946 Kurt Lewin, descreve AR 

como “uma pesquisa comparativa sobre as condições, os efeitos de várias formas de ação social 

e da investigação que conduz à ação social” que usa “uma espiral de vários passos onde cada 

uma destas é composta por um círculo de planeamento, ação e investigação sobre o resultado de 

uma ação” (Lewin, 1946). O AR “combina teoria e prática num processo iterativo que envolve 

investigadores e profissionais, atuando de forma conjunta num determinado ciclo de atividades” 

(Nielsen, Myers, Lau, & Avison, 2009). Deste modo, é suposto que o processo evolua 

positivamente, melhorando tanto a ação como os resultados da pesquisa após cada iteração ou 

ciclo. 

Segundo (Susman & Evered, 1978) a abordagem metodológica do Action Research assenta em 5 

atividades:  

 Diagnóstico: identificar ou definir o problema; 

 Planeamento da Ação: considerar vias alternativas de ações a tomar para a 

resolução do problema; 

 Ação: selecionar a ação a tomar para a resolução do problema; 

 Avaliação: estudar as consequências de uma ação; 

 Reflexão ou Especificação da Aprendizagem: identificação da aprendizagem e torná-

la pública. 

Estas cinco etapas devem ser aplicadas sempre que se pretende testar uma solução, ou seja, 

cada experiência que seja efetuada no âmbito deste trabalho será documentada de acordo com 

as atividades do AR 

No âmbito do trabalho a desenvolver, este projeto de dissertação combinará trabalho de 

investigação com trabalho de campo na procura por uma solução, que implicará a interação com 
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os profissionais de saúde no sentido de estes auxiliarem na realidade, atualmente, existente nas 

unidades de cuidados intensivos.  

1.3.2 Metodologia de Data Mining 

Existem duas metodologias principais de Data Mining: CRISP-DM e Sample, Explore, Modify, 

Model, Assessment (SEMMA). 

Sendo este um projeto de utilização de técnicas de Data Mining será necessária a adoção de uma 

metodologia associada, neste caso será utilizada a metodologia CRISP-DM, que é detalhadamente 

abordada no Capítulo 2. Esta metodologia é sustentada na experiência de outros utilizadores que 

desenvolvem projetos de DM, é vista como uma metodologia hierárquica e iterativa onde vê o seu 

ciclo de vida assente em 6 fases: Estudo do Negócio, Estudo dos Dados, Preparação dos Dados, 

Modelação, Avaliação e Implementação (Chapman, et al., 1999). A fase de implementação não 

será utilizada por não fazer parte dos objetivos deste projeto. 
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Capítulo 2 - Revisão de Literatura 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma revisão de literatura no que diz respeito aos 

fundamentos teóricos a utilizar, à caracterização do projeto de investigação INTCare, dos Clinical 

Decision Support Systems, da especialidade medicina intensiva (MI), e em que consistem os 

reinternamentos nas respetivas unidades de cuidados intensivos (UCI). De acordo com a revisão 

de literatura efetuada são ainda identificadas e analisadas um conjunto de técnicas de apoio à 

readmissão de doentes em cuidados intensivos e feito um levantamento do uso de técnicas de 

data mining (DM) em medicina intensiva (MI).  

2.1 Estratégia de Revisão de Literatura 

Para o início do desenvolvimento deste projeto de dissertação, houve a necessidade de se efetuar 

uma revisão de literatura. Com a revisão de literatura pretende-se justificar e explicitar o problema 

em questão, como também, abordar toda a temática que envolva data mining e reinternamentos 

nas UCI e desenhar uma estratégia sólida de pesquisa. 

Para atingir os objetivos propostos, é necessário efetuar uma pesquisa bibliográfica cuidada acerca 

da área de estudo em questão. Inicialmente, foram recolhidos os artigos mais relevantes para a 

área, e como restante complemento para a compreensão do problema, foram pesquisados novos 

documentos. Os conceitos chave definidos foram os seguintes: 

 

 Rehospitalization in ICU 

 Readmission in ICU 

 Decision Support in Intensive Care Medicine 

 Data Mining Models for ICU admissions  

 Data Mining and Knowledge Discovery  

 Prediction Models for ICU  

 Clinical Data Mining 

 Clinical Decision Support Systems 

 Data Mining  

 Readmission Scores Medicine 
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Para proceder à pesquisa houve necessidade de recorrer a bibliotecas online, tais como, 

RepositóriUM da Universidade do Minho, Scopus e Web of Knowledge, ou os motores de busca 

RCAAP e Google Scholar. A escolha destes serviços deve-se essencialmente à sua credibilidade e 

disponibilização de vários artigos para a problemática em questão. Nos critérios de seleção foi 

considerado o peso da relevância da informação encontrada, dando-se preferência a casos de 

estudo mais atuais e autores mais conceituados na área. 

2.2 Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

A globalização das tecnologias e consequente crescimento tem permitido novas formas de 

armazenar e criar dados. Uma grande quantidade de dados armazenados podem ser 

transformados de forma a produzir informação para a organização. A descoberta de conhecimento 

em bases de dados é uma metodologia que conduz todo o processo de aquisição de dados, e 

consequente aplicação de técnicas de data mining com o objetivo de gerar novo conhecimento. 

O termo Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) “ficou conhecido em 1989, 

como uma referência ao conceito mais amplo de procura de conhecimento em dados, e constitui 

um processo que envolve a identificação e o reconhecimento de padrões numa base de dados 

(BD) de uma forma automática” (Santos & Azevedo, 2005). 

A DCBD, é como o próprio termo sugere, a procura por conhecimento, sendo um processo não 

trivial de identificação de padrões nos dados e tendo como o intuito, extrair informação implícita e 

realmente útil das bases de dados (Piatetsky-Shapiro, Fayyad, & Smyth, 1996).  

Nos negócios, as principais áreas de aplicação da DCBD incluem o marketing, as finanças, a área 

de investimentos, deteção de fraudes, telecomunicações e internet. Na ciência uma das principais 

áreas de aplicação é a astronomia, através da análise, classificação e catalogação de imagens e 

objetos no céu (Piatetsky-Shapiro, Fayyad, & Smyth, 1996). Na ciência encontra-se também a 

medicina intensiva onde se tem verificado um aumento dos projetos que recorrem ao DCBD para 

suportar os processos de decisão (Meyfroidt, Güiza, Ramon, & Bruynooghe, 2009).  

A DCBD beneficia de conceitos provenientes de diversas áreas de pesquisa, tais como a 

inteligência artificial, aprendizagem automática, reconhecimento de padrões, estatística, bases de 

dados, entre outras. As aplicações de DCBD são construídas com o intuito de dar resposta aos 

mais diversos problemas. Estas resultam da intersecção de várias áreas de pesquisa e tem como 

objetivo a extração de conhecimento a partir de grandes conjuntos de BD (Piatetsky-Shapiro, 

Fayyad, & Smyth, 1996).  
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O processo de DCBD é definido através de um conjunto de etapas. Este inicia-se com a 

compreensão do domínio da aplicação até à interpretação e identificação dos objetivos e resultados 

finais. O processo é composto por 5 etapas (ver Figura 1). Na etapa de seleção são escolhidos um 

conjunto de dados, este conjunto deverá conter apenas os dados relevantes para a solução do 

problema. Posteriormente dá-se o pré-processamento, onde se inicia uma limpeza nos dados 

eliminando dados incompletos, redundantes e passiveis de inconsistências. Nesta etapa inicia-se 

ainda o estudo de estratégias de DM para o tratamento desses dados. Na etapa de transformação, 

utilizam-se técnicas de transformação com o objetivo de se obter, outras informações relevantes 

a partir dos dados armazenados. Em data mining são definidas as técnicas e os modelos a serem 

aplicados na DCBD, de acordo com o nosso objetivo, onde os dados serão transformados em 

informação, ou seja, são aplicadas técnicas que utilizam algoritmos para a extração de 

conhecimento dos dados previamente preparados para tal. Na última etapa é realizada a 

interpretação dos resultados obtidos através da etapa anterior (Piatetsky-Shapiro, Fayyad, & Smyth, 

1996). A finalidade do processo de DCBD é fazer com que os padrões encontrados sejam 

reconhecidos pelo utilizador final, e os dados armazenados gerem conhecimento. Na Figura 1 é 

visível a representação gráfica do processo de DCBD e de DM, onde o DCBD representa todo o 

processo de descoberta de conhecimento e o DM a etapa de aplicação de algoritmos para extração 

de padrões dos dados (Piatetsky-Shapiro, Fayyad, & Smyth, 1996). 

 

 

Figura 1 - Etapas do processo de DCBD  

Imagem adaptada de (Piatetsky-Shapiro, Fayyad, & Smyth, 1996) 
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2.2.1 CRISP-DM 

De forma a ajudar na condução de todo o processo de DCBD, utiliza-se a metodologia de CRISP-

DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining). A utilização desta metodologia permite 

uma melhor compreensão, implementação e desenvolvimento do processo de DCBD. Funciona 

como metodologia base para o processo de DCBD, sustentada na experiência de outros 

utilizadores que desenvolvem projetos de DM e é vista como uma metodologia hierárquica e 

iterativa, onde o seu ciclo de vida assenta em 6 fases (ver Figura 2): Estudo do Negócio, Estudo 

dos Dados, Preparação dos Dados, Modelação, Avaliação e Implementação (Chapman, et al., 

1999). 

 

 
Figura 2 - Ciclo de Vida da metodologia CRISP-DM 

Imagem adaptada de (Chapman, et al., 1999) 

 

 

Compreensão do negócio é a primeira fase da metodologia CRISP-DM, com o intuito de 

perceber os objetivos e as necessidades do negócio. Terminadas estas especificações, converte-

se em objetivos de DM e traça-se um plano preliminar do projeto. 

A fase de compreensão dos dados inicia-se com a recolha de um conjunto de dados, e procede-

se à sua respetiva avaliação no que concerne à qualidade dos dados e deteção de eventuais 

problemas. 
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De acordo com o ciclo de vida da metodologia, a fase de preparação dos dados centra-se na 

organização de um conjunto de dados para futura análise através de técnicas de DM. No processo 

de organização dos dados são efetuadas uma limpeza, seleção e transformação dos mesmos, o 

número de vezes necessário até que estes apresentem qualidade, de forma a serem futuramente 

analisados. 

A fase de modelação consiste essencialmente na seleção e aplicação de técnicas de DM no 

conjunto de dados trabalhados anteriormente. Devido a várias especificidades das técnicas de DM, 

por vezes estas obrigam a que os dados se encontrem em formatos específicos. Deste modo várias 

serão as vezes que será necessário regressar à fase anterior de forma a preparar de novo os dados 

no formato pretendido. 

A fase de avaliação consiste em avaliar todos o(s) modelo(s) gerado(s) até ao momento. Nesta 

fase deve-se, ainda, verificar se os objetivos definidos na fase de estudo do negócio são passiveis 

de serem concretizados e, ou, algum objetivo se encontra em falta. Por fim devem ser 

determinados os próximos passos do projeto a serem tomados. 

Terminada a fase de avaliação do modelo, procedemos à sua implementação. A fase de 

implementação consiste em possibilitar que o conhecimento extraído seja disponibilizado ao 

utilizador. Trabalha-se um plano de monitorização e manutenção que integra toda a estratégia, e 

tem como principal objetivo colocar o conhecimento acessível através da criação de um sistema 

de apoio à decisão (SAD) ou publicação de um relatório.  

2.2.2 Data Mining 

Nos últimos anos tem-se assistido a um crescimento em grande escala da quantidade de 

informação armazenada. O crescimento deste fenómeno, levou ao aparecimento de novos 

problemas que consequentemente deu lugar a novas oportunidades e respetivas soluções (Santos 

& Azevedo, 2005). 

O DM é uma etapa no processo de DCBD, que segundo Fayyad (1996) deve ser entendido como 

um processo de encontrar padrões e relações em bases de dados de grande dimensão, 

previamente desconhecidos e potencialmente interessantes, através da aplicação de algoritmos 

para extração do conhecimento. A respetiva aplicação das mais variadas técnicas existentes de 

DM depende dos objetivos do processo de DM. 

A principal diferença entre DM e outras ferramentas de análise de dados reside na forma como 

estas exploram as relações entre os dados. Relativamente às restantes ferramentas de análise, 

estas permitem a construção de hipóteses sobre determinadas relações entres os dados, 
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aceitando ou rejeitando as respetivas hipóteses. O processo de DM é responsável pela geração 

dessas hipóteses, o que de certa forma assegura uma maior rapidez, aperfeiçoamento, autonomia 

e fiabilidade dos resultados. 

Sendo a área de DM uma área multidisciplinar, esta é atualmente utilizada numa vasta área de 

aplicação, tais como: aprendizagem automática, inteligência artificial, reconhecimento de padrões, 

bases de dados e data warehouse, estatística, matemática e como, será possível observar ao longo 

deste projeto de dissertação, também pode ser utilizado para diagnóstico médico. No entanto, 

todos os dias surgem novas áreas de aplicação muito devido ao crescimento acentuado das TI. 

Objetivos do Data Mining 

Vários são os objetivos de DM, e na procura pela sua compreensão inúmeras são as estratégias 

para a solução de cada um desses objetivos. As principais estratégias incluem a classificação, a 

segmentação, a associação, a regressão e a previsão. Os objetivos de DM centram-se 

essencialmente na descrição e previsão, ou seja, enquanto uma caracteriza os dados 

armazenados e permite aumentar o conhecimento dos mesmos a outra prevê valores de uma 

determinada variável suportando o processo de decisão (Santos & Ramos, 2006). 

 

Descrição de alguns objetivos mais comuns de DM: 

 

A classificação “permite o enquadramento de um conjunto de dados dentro de classes 

predefinidas, identificando a classe a que cada elemento pertence” (Santos & Ramos, 2006). Por 

exemplo, a classificação da condição de um paciente em estado grave, sendo que este possui 

atributos que descrevem o seu estado e que vão enquadra-lo de acordo com as propriedades da 

sua classe. A classificação é ainda o objetivo de DM mais comum sendo largamente usada em 

deteção de fraudes, aplicações de risco, tendências nos mercados financeiros e identificação de 

objetos em grandes BD (Santos & Azevedo, 2005). 

 

A segmentação ou clustering “permite identificar um conjunto de classes que dividem os 

dados analisados, o utilizador não tem influência na definição das classes e os segmentos surgem 

de agrupamentos que são detetados nos dados e que obedecem a métricas de similaridade” 

(Santos & Ramos, 2006), como por exemplo, a segmentação de doentes em grupos com base 

nas suas características. 
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A sumariação “utiliza métodos para encontrar uma descrição compacta para um subconjunto 

de dados” (Santos & Azevedo, 2005). As suas técnicas são aplicadas à análise exploratória de 

dados como também à geração automática de relatórios. 

 

A associação ou dependência pretende encontrar um modelo que descreva dependências 

significativas entre variáveis. Esta “permite identificar relacionamentos entre atributos da base de 

dados, verificando a correlação que existe entre os mesmos” (Santos & Ramos, 2006). Por 

exemplo quais os fatores que ocorrendo simultaneamente contribuem para o estado crítico de um 

doente. 

 

A previsão “prevê valores futuros ou desconhecidos de outras variáveis de interesse com base 

em alguma variáveis e na descoberta de padrões a partir de exemplos” (Santos & Azevedo, 2005), 

como por exemplo, com base em um conjunto de variáveis, prever-se um possível reinternamento 

de um doente.  

 

A regressão linear tem como objetivo procurar uma função para a previsão de uma determinada 

variável. “Os métodos de regressão linear, permitem a discriminação dos dados através da 

combinação de atributos de entrada” (Santos & Azevedo, 2005). 

 

Tabela 1 - Objetivos de Data Mining 

Descrição Previsão 

Segmentação ou Clustering Classificação 

Sumariação Regressão Linear 

Associação ou Dependência Previsão 

 

Este trabalho é caracterizado como sendo um projeto de classificação. O propósito deste projeto 

é a construção de modelos de data mining que, de acordo com o estado atual do doente, consiga 

classificar um estado futuro, ou seja, se o doente será ou não reinternado, num futuro próximo. 

Técnicas de Data Mining 

Existe uma grande diversidade de técnicas de DM e como já foi referido anteriormente a sua 

aplicação é sempre dependente do objetivo do processo de DM. Ainda de acordo com Fayyad 

(1996) a escolha de uma determinada técnica de DM é de certa forma uma arte, dado que existem 
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diferentes modelos para as mesmas tarefas de DM com as suas respetivas vantagens e 

desvantagens. 

 

 As principais técnicas utilizadas no processo de DM são: 

 

Árvores de Decisão (AD): Desenvolvidas pela Universidade de Michigan (Quintela, 2005), as 

AD tem origem na área de aprendizagem automática. Estas representam um conjunto de regras 

que seguem uma hierarquia de classes ou valores. Visualmente são idênticas a uma árvore, é 

formada por um conjunto de nós, onde cada nó especifica a utilização de um teste para os 

atributos da variável, e cada ramo corresponde a um valor possível para esse atributo (Santos & 

Azevedo, 2005). 

Existem dois tipos de AD, as de classificação e as de regressão, apesar de segundo a revisão de 

literatura efetuada tratarem, essencialmente, problemas de classificação. 

 

Redes Neuronais Artificiais (RNA): As RNA são modelos simplificados do sistema nervoso 

central. A definição de redes neuronais artificiais é interpretada como sistemas paralelos 

distribuídos, compostos por unidades de processamento simples, que de certa forma computam 

determinadas funções matemáticas previamente definidas (Beale & Jackson, 1990). São utilizadas 

em problemas de classificação, previsão, segmentação e associação. As RNA destacam-se, 

essencialmente, pela sua capacidade de automatizar um complexo problema de tomada de 

decisão. 

 

Algoritmos Genéticos (AG): Os AG “baseiam-se nos princípios das leis de evolução natural, 

proposta por Charles Darwin em 1859, os AG configuram processos adaptativos de procura num 

espaço de soluções, por aplicação de operadores modelados de acordo com o conceito de 

herança” (Santos & Azevedo, 2005). São principalmente utilizados em problemas de 

segmentação, previsão e classificação. 

 

Indução de Regras: Uma das técnicas de DM mais conhecidas, ficou mundialmente conhecida 

pela descoberta nas cadeias de supermercados Wall-Mart, “às sextas-feiras, quem compra fraldas, 

também compra cerveja”, de acordo com a descoberta, ao comprar fraldas para os seus bebés, 

os pais aproveitavam para se abastecerem de cerveja para o fim-de-semana (Shawa, 
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Subramaniama, Tana, & Welgeb, 2001). Tem como finalidade a descoberta de padrões e 

dependências entre os valores ou atributos, através da análise das probabilidades condicionais 

(Santos & Azevedo, 2005). São essencialmente utilizadas em problemas de classificação, 

segmentação, previsão e associação. 

 

Conjuntos Difusos: Sendo uma técnica utilizada para problemas de classificação, tem como 

finalidade a representação do raciocínio impreciso, adotando um papel importante na tomada de 

decisão em ambientes de imprecisão e incerteza, apesar da sua complexa execução (Santos & 

Azevedo, 2005). 

 

Naïve Bayes (NB): O método Bayesiano (Bayes, 1763) tem-se tornado bastante popular 

recentemente em detrimento dos métodos mais usuais. A capacidade de lidar com uma grande 

quantidade de dados, permite tirar fortes conclusões e ajudar no processo da tomada de decisão. 

As NB são “fundamentadas na teoria das probabilidades e permitem representar numericamente 

o grau de certeza de um dado evento e manipula-lo de acordo com as regras definidas na teoria 

da probabilidade” (Santos & Azevedo, 2005). 

Teorema de Bayes: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

P(B)
 

 

 P(A|B) é a probabilidade de que a hipótese é verdadeira segundo os dados; 

 P(A) é a probabilidade de a hipótese ser verdadeira; 

 P(B|A) é a probabilidade dos dados, dado que a hipótese é verdadeira.  

 

As NB permitem, portanto, o cálculo da probabilidade de um evento ocorrer, condicionado pela 

ocorrência de outro. São utilizadas para a resolução de problemas de classificação, segmentação, 

associação e sumariação. 

 

Máquinas Vetores de Suporte (MVS): As MVS são algoritmos utilizados para classificação 

apesar de ultimamente já serem usados também para problemas de regressão. Baseiam-se na 

teoria estatística da aprendizagem que analisa os dados e reconhece padrões. As MVS “promovem 

a transformação dos dados de entrada num grande espaço característico multi-dimensional, 

usando um mapeamento não linear, onde são selecionados vetores de suporte à previsão. As MVS 
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procuram o melhor hiperplano de separação linear, relativo a um conjunto de vetores de suporte, 

no espaço característico” (Cortes e Vapnik, 1995 citado em (Martins & Miranda, 2012)). A 

transformação dos dados está dependente da função kernel k(x,y) adotada, promovendo-lhes 

dimensionalidade consoante sejam linearmente separáveis. De entre as funções kernel mais 

utilizadas estão (Stitson, Weston, Gammerman, Vovk, & Vapnik, 1996): 

 Linear 

 Polinomial 

 Função de Base Radial 

 Multi-Layer Perceptron 

De acordo com a revisão de literatura as MVS têm sido largamente utilizadas na medicina para 

problemas de classificação. Um exemplo de hiperplanos pode ser observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Exemplo de hiperplanos  

(Extraída de (Wiki de Ciência e Tecnologia em Saúde, 2013)) 

2.2.3 Métricas de Avaliação de Modelos 

Como resultado do processo de DM temos um conjunto de modelos, sendo o principal objetivo 

escolher aquele que permita melhores resultados. É extremamente importante, como tal, 

promover uma avaliação dos modelos que permitam aferir a qualidade dos mesmos. 

Com o intuito de avaliar os modelos atingidos através do processo de DM geralmente a técnica 

mais utilizada é a Matriz de Confusão ou Tabela de Contingência, através da qual permite definir 

taxas de erros e curvas designadas por Receiver Operating Characteristic (ROC). 



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 
 

A matriz de confusão de um classificador “indica o número de classificações corretas versus as 

previsões efetuadas para cada classe, sobre um conjunto de exemplos” (Kohavi e Provost, 1998 

citado em (Santos & Azevedo, 2005)). A Tabela 2 apresenta a tipologia de uma matriz de confusão. 

Tabela 2 - Interpretação da Matriz de Confusão para duas classes 

 
Valor Real 

V
a

lo
r 

P
re

d
it

iv
o

 

 Positivos Negativos 
P

os
iti

vo
s 

VP (Verdadeiro Positivo) FP (Falso Positivo) 

N
eg

at
iv

os
 

FN (Falso Negativo) VN (Verdadeiro Negativo) 

 

Nas matrizes de confusão para duas classes as possibilidades de acerto e erro cingem-se a quatro 

indicadores: Verdadeiro Positivo (VP), Falso Positivo (FP), Falso Negativo (FN), Verdadeiro Negativo 

(VN). 

Certas métricas foram criadas de forma a desconsiderar a falta de balanceamento nos grupos de 

teste. A matriz de confusão produz um conjunto de métricas que permitem aferir e analisar a 

eficiência classificativa dos modelos: sensibilidade, especificidade e acuidade. 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
VP

(VP + FN)
 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
VN

(VN + FP)
 

 

𝐴𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
VP + VN

(VP + VN + FN + FP)
 

 

 

De acordo com a revisão de literatura efetuada, uma das técnicas de avaliação de modelos mais 

utilizada na área da medicina é a curva ROC. A relação entre a sensibilidade e especificidade, bem 
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como o desempenho da matriz de confusão pode ser analisada através da utilização da curva de 

ROC. 

De forma a analisar a eficiência classificativa dos modelos utilizou-se a curva de ROC, ROC unitário, 

que se deve ao facto das coordenadas deste gráfico serem probabilidades e, deste modo, variarem 

entre 0 e 1. A sensibilidade, que representa a percentagem valores verdadeiros positivos e a 

métrica (1-especificidade) que representa a percentagem de valores verdadeiros negativos. Por 

norma um modelo com capacidades preditivas razoáveis é caracterizado por especificidade e 

sensibilidade entre 50% e 80% (Hosmer & Lemeshow, 2000).  

O desempenho global de um modelo é normalmente resumido pela área abaixo da curva ROC. 

Na prática, curvas consideradas boas estarão entre a linha diagonal e a linha perfeita, onde quanto 

maior a distância da linha diagonal, melhor o sistema. Deste modo, e teoricamente, quanto mais 

próxima de 1 for a área sob a curva (AUC), maior é a capacidade do modelo para discriminar os 

indivíduos que apresentam a característica de interesse dos indivíduos que não a apresentam. 

AUC ou área sob a curva é uma medida padrão para a comparação de sistemas que pode ser 

obtida através de métodos de integração numérica (Hosmer & Lemeshow, 2000). Um exemplo de 

uma curva ROC pode ser visto na Figura 4. 

 
Figura 4 - Exemplo de uma curva ROC 

Na Tabela 3 é possível observar os valores indicativos da área ROC de forma a classificar o poder 

discriminante do modelo.  
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Tabela 3 - Capacidade discriminativa do modelo associada à área ROC 

Área ROC Capacidade discriminante do Modelo 

0,5 Sem capacidade discriminativa 

]0,5;0,7[ Discriminação fraca 

]0,7;0,8[ Discriminação aceitável 

]0,8;0,9[ Discriminação boa 

≥ 0,9 Discriminação excecional 

 

Em modelos de regressão ou previsão, o principal objetivo é encontrar o modelo mais assertivo 

segundo medidas baseadas no erro ou resíduo tais como: Mean Absolute Deviation (MAD), Sum 

Squared Error (SSE), Mean Squared Error (MSE) (Santos & Azevedo, 2005). As medidas MAD e 

MSE são duas das medidas de avaliação mais usadas no âmbito da regressão e tem como objetivo 

avaliar a qualidade do modelo atingido para um determinado conjunto de valores. Caso o modelo 

seja uma boa medida de centralidade este representa a distribuição dos valores. A melhor medida 

de centralidade será aquela que minimiza as medidas MAD ou MSE (Ribeiro, 2003). 

Apesar das diversas técnicas existentes para a avaliação de modelos destacam-se a matriz de 

confusão, para modelos de classificação e as medidas baseadas no erro ou resíduos, para modelos 

de regressão. 
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2.3 Sistema INTCare 

O projeto a ser elaborado vem no seguimento, e tem como referência base, o projeto de 

investigação chamado INTCare. O INTCare é um Sistema Inteligente de Apoio à Decisão (SIAD) 

para a Medicina Intensiva, e encontra-se implementado na unidade de cuidados intensivos (UCI) 

do Hospital de Santo António, no Centro Hospitalar do Porto (CHP). O objetivo principal foi alterar 

a capacidade de resposta reativa para uma resposta pró-ativa, permitindo, deste modo aos 

médicos, assegurar uma melhoria no tratamento dos seus doentes (Portela, et al., 2012). O 

sistema usa um conjunto de variáveis para tentar prever a condição do doente através de agentes 

inteligentes autónomos que são responsáveis pelo cumprimento dos objetivos, que passam por 

prever a falência orgânica e o outcome de um doente nas próximas 24 horas. Após o início do 

projeto o SIAD INTCare já sofreu variadas transformações, atualmente, executa todas as tarefas 

em modo online, em tempo real e em modo eletrónico (Santos, Mathew, & Portela, 2011). 

Atualmente a abordagem deste projeto de dissertação faz parte de uns dos objetivos do INTCare 

Figura 5 - Sistema INTCare 

Extraído de (Portela, Pinto, & Santos, 2012). 
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II, projeto recentemente aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O Sistema INTCare 

é composto por quatro subsistemas dos quais se destaca o sistema de aquisição de dados (ver 

Figura 5). O sistema de aquisição de dados é a base de todo o trabalho pois é neste subsistema 

que estão presentes um conjunto de agentes que vão recolher e processar a informação de acordo 

com os objetivos estipulados. No contexto do INTCare, existem cinco fontes de dados: Monitores 

de Cabeceira (Sinais Vitais) Farmácia (Medicação) Laboratório (Análises Clínicas), o Processo 

Clínico Eletrónico e a Folha de Enfermagem Eletrónica (Portela, Pinto, & Santos, 2012). Dados 

esses, que através do processo de DCBD e da aplicação de técnicas de DM, serão usados na 

construção de modelos de classificação para uma posterior inclusão num sistema inteligente de 

apoio à decisão. Nesta dissertação o subsistema de aquisição de dados será utilizado como base 

do processo de DCBD. 

2.4 Clinical Decision Support System 

Dada a grande quantidade de dados gerados numa facilidade hospitalar é extremamente fácil ficar-

se sobrecarregado na utilização dos dados para conduzir o processo de tomada de decisão. O 

aparecimento dos Clinical Decision Support System (CDSS) permitiu transformar os dados dos 

pacientes em algo significativo, e consequentemente mais fácil de processar. 

O Clinical Data Mining (CDM) consiste na aplicação de técnicas de Data Mining (DM) na área da 

medicina, e surge naturalmente associado ao processo de Descoberta de Conhecimento em Bases 

de Dados (DCBD). O CDM enquadra-se nos CDSS que são softwares projetados para ajudar os 

médicos e outros profissionais de saúde na tomada de decisões, como na avaliação de diagnóstico 

do doente através de um conjunto de dados. 

As técnicas de DM são, atualmente, uma ferramenta fundamental para investigadores e 

profissionais na área da saúde, tendo sido revista a sua importância na literatura médica. Um dos 

objetivos do DM na medicina consiste na extração de modelos que usem informação do doente, 

para prever outcomes clínicos e assim apoiar na tomada de decisão, de forma a que as relações 

e os padrões encontrados nos dados permitam a obtenção de novo e relevante conhecimento 

(Bellazzi & Zupan, 2008). 

As técnicas de DM, podem ser aplicadas para a construção de modelos de decisão para 

procedimentos tais como, prognóstico, diagnóstico e planeamento do tratamento, que uma vez 

verificado e avaliado, pode ser incorporado com os sistemas de informação clínica (Bellazzi & 

Zupan, 2008). 
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Em 2005 numa revisão efetuada por Amit (2005), a agregação de um conjunto de 100 estudos 

permitiu concluir que os CDSS melhoraram o desempenho dos profissionais de saúde em 64%, 

refletindo-se num aumento de qualidade no tratamento dos doentes (Amit X. Garg, et al., 2005).  

2.5 Medicina Intensiva  

A Medicina Intensiva (MI) é uma especialidade médica “que tem como principais objetivos, 

diagnosticar e tratar doentes com doenças graves bem como recuperá-los para o seu estado de 

saúde prévio” (Suter, 1994 citado em (Portela C. F., 2010)). Ou seja, é caracterizada como um 

ambiente específico onde os doentes se apresentam em frágeis condições de saúde e em estado 

crítico. A MI pode ainda definir-se como uma “área multidisciplinar das ciências médicas que 

aborda especificamente 3 momentos: a prevenção, o diagnóstico e a terapêutica de doentes em 

condições fisiopatológicas potencialmente reversíveis, que ameaçam ou apresentam falência de 

uma ou mais funções vitais” (Silva, 2007).  

Desta forma considera-se extremamente fundamental providenciar o tratamento correto ao doente 

e de igual forma detetar, o mais cedo possível, os problemas clínicos com o objetivo de se tomarem 

medidas de prevenção dentro do tempo adequado, desta forma as probabilidades de sucesso de 

um tratamento aumentam consideravelmente (Guiza, et al., 2007).  

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), as funções vitais dos doentes são monitoradas 

sistematicamente (24 horas por 24 horas). Estas caracterizam-se então, como locais qualificados 

para assumir a responsabilidade integral pelos doentes com disfunções de órgãos, suportando, 

prevenindo e revertendo falências de órgãos vitais (Ministério da Saúde, 2003). As UCI têm como 

objetivo, portanto, cuidar de doentes em estado grave e, ou, com falência de um ou mais sistemas 

orgânicos: hepático, hematológico, respiratório, cardiovascular, neurológico e renal. 

Numa UCI, o intensivista (profissional de saúde que atua nestas unidades), na prática, analisa os 

dados dos doentes, a fim de prever alterações no seu estado de saúde e administrar o tratamento 

mais apropriado. As decisões acabam por ser muitas vezes executadas sob forte pressão e debaixo 

de uma natural carga de stress, pois uma recuperação rápida do doente depende em grande 

parte, da qualidade de informação disponível e das decisões tomadas na UCI. 

2.6 Reinternamentos 

A problemática dos reinternamentos é atualmente um dos principais pontos de foco na área dos 

cuidados de saúde, pelos custos associados aos reinternamentos como também por funcionarem 
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como um indicador de qualidade da prestação de cuidados de saúde por parte da unidade 

hospitalar.  

O envelhecimento da população mundial também tem contribuído para a subida das taxas de 

reinternamento, estando diretamente relacionado com o incumprimento de terapêuticas como da 

falta de acompanhamento domiciliar (Benbassat & Taragin, 2000). 

A readmissão hospitalar não planeada dos doentes, está diretamente relacionada com uma má 

decisão do intensivista na altura da avaliação do doente contudo a capacidade para prever a 

recaída de um doente após alta-médica das UCI é limitada (Gajic, et al., 2008). No entanto e para 

se perceber como se processa o reinternamento de um doente é preciso perceber o que é um 

internamento.  

O internamento em UCI é, por definição, “um tempo transitório para alguns dos doentes em risco 

de vida, pelo que é parte de um processo e não um fim em si” (Ministério da Saúde, 2003). Esse 

processo inicia-se antes do internamento, a partir do exato momento em que o doente foi vítima 

do acontecimento que o colocou em risco de vida, e que a informação da ocorrência pode se 

revelar importante para efeitos de evolução e diagnóstico do doente (Ministério da Saúde, 2003). 

É considerado internamento quando o doente admitido no estabelecimento de saúde ocupa a 

cama ou leito, num período mínimo de 24 horas (ACSS, 2012). 

A um doente é considerado reinternamento se o mesmo der entrada numa mesma unidade 

hospitalar com o mesmo diagnóstico principal nos trinta dias pós-alta (ACSS, 2012). Segundo 

Health Information Systems (2008) esta define um reinternamento potencialmente evitável ou 

reinternamento não-planeado, como sendo aquele que está relacionado com o internamento 

anterior, que surge possivelmente de uma má previsão do outcome clínico (Health Information 

Systems, 2008).  

Da perspetiva dos custos hospitalares, as readmissões não planeadas nas UCI têm constituído 

graves problemas nos serviços de saúde constatando que as elevadas taxas de reinternamentos 

estão associados a elevados custos hospitalares. (Teichmann, Demir, & Chaussalet, 2010). Por 

esses motivos, muitas vezes é verificada uma tentativa de redução do tempo de internamento. 

Nesse sentido escolhas erradas podem levar ao reinternamento do doente, provocando 

implicações diretas nos custos associados a reinternamentos evitáveis e na qualidade dos 

cuidados de saúde hospitalares. Adicionalmente outros fatores tais como a falta de investimento 

na preparação da alta hospitalar e falta de acompanhamento adequado do doente no domicílio, 

também contribuem para elevadas taxas de reinternamento (Araújo & Pontes, 2002). 
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Nos Estados Unidos da América recentes medidas de reforma na saúde tiveram como 

consequência a redução dos valores de financiamento a hospitais que registaram elevadas taxas 

de reinternamentos (Ryan, 2009). 

São muitos os fatores de risco associados à readmissão de doentes em medicina intensiva, tais 

como fatores demográficos, características fisiológicas (doenças cardíacas e pulmonares ou 

disfunções cognitivas) mas também outro tipo de fatores associados, como os já mencionados, 

primeiro internamento ou o tempo de estadia durante a primeira admissão na UCI (Gajic, et al., 

2008). Ainda que um reinternamento possa ser o resultado de um mau internamento numa 

primeira instância, pode também resultar de um diagnóstico impreciso ou de um mau 

acompanhamento do doente (Goldfield, et al., 2008). 

Os reinternamentos nas UCI tem despoletado discussões na área da saúde como elementos de 

indicadores de qualidade nas unidades hospitalares (Luthi, Burnand, McClellan, Flanders, & Pitts, 

2004). 

A permanência e a mortalidade de um doente nas UCI é superior numa readmissão do que na 

primeira admissão, ou seja, podemos concluir que as readmissões não planeadas nas UCI 

ocasionam uma maior taxa de mortalidade e também um aumento do tempo de permanência, e 

que desta forma a taxa de readmissão de um doente é reconhecida como um indicador de 

qualidade de uma unidade hospitalar (Gajic, et al., 2008). Portanto, analisar a frequência de 

readmissões nas UCI é bastante importante de forma a serem reconhecidas como um indicador 

de qualidade da unidade hospitalar. 

Em Portugal de acordo com dados publicados pelo Serviço Nacional de Saúde, 11,4% é a taxa 

média de reinternamentos para o período compreendido entre 2004 e 2006 (Ministério da Saúde, 

2006). 

De acordo com a revisão de literatura, na América do Norte e na Europa, a taxa média de 

reinternamentos de doentes nas UCI ronda os 7%. Os problemas respiratórios e cardíacos são as 

causas mais apontadas como sendo as mais comuns na altura da readmissão. 

Um estudo levado a cabo pelo Royal Melbourne Hospital na Austrália permitiu concluir que a taxa 

de reinternamentos dos doentes foi de 10,5%, onde os principais fatores que contribuíram para 

esses reinternamentos foram a progressão do estado do doente, as necessidades de cuidados 

pós-operatórios, e os cuidados de acompanhamento inadequados (Russell, 1999). 

Um estudo levado a cabo em Inglaterra, pela SSentif Intelligence, mostrou que em média 16% dos 

doentes acima dos 75 anos de idade sofrem reinternamentos 28 dias após a alta hospitalar, 
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apesar de este valor variar significativamente ao nível do país, onde no Ocidente Sul de Inglaterra 

apresenta uma média de 12,98% e na cidade de Londres se regista um valor de 17,06% 

(Intelligence, 2013). 

2.7 Aplicação de Modelos à Readmissão de Doentes em Medicina 

Intensiva 

É extremamente complicado para os profissionais de saúde interpretar quase que 

instantaneamente todos os dados disponíveis. 

Na realidade, na altura da admissão ou cedência de alta ao doente, os critérios empregues pelo 

profissional de saúde são de cariz subjetivo e muitas vezes não são passíveis de ser reproduzidos 

em outros casos. Muitos destes profissionais são por vezes obrigados a confiar na sua intuição e, 

ou, análise subjetiva para avaliar o estado clinico do doente, e deste modo determinar se o doente 

se encontra pronto para receber alta dos cuidados intensivos (Gajic, et al., 2008). 

Reconhecer os padrões de reinternamentos dos doentes em UCI vai permitir um planeamento da 

alta mais preciso e correto, e em consequência espera-se uma diminuição da taxa de 

reinternamentos e correspondente redução de custos associados às altas prematuras e 

readmissões não planeadas. 

Dados publicados mostram que existem modelos ou técnicas matemáticas que ajudam a prever 

a readmissão de pacientes nas UCI. Como exemplo, e segundo Gajic (2008), temos um estudo 

realizado para desenvolver e validar um índice numérico, chamado de Stability and Workload Index 

for Transfer (SWIFT). Este índice foi desenvolvido e validado a partir de um estudo de corte 

prospetivo de 1131 doentes internados numa UCI em ambiente médico acadêmico, do Hospital 

de Saint Mary em Rochester, Minnesota (Gajic, et al., 2008). 

À altura da admissão destes doentes nas UCI, as variáveis consideradas através de métodos e 

análises estatísticas, de forma a serem utilizadas no SWIFT e com o intuito de estimar a 

probabilidade de readmissões não planeadas foram: tempo de estadia na UCI (duração em dias), 

fonte de admissão do doente, a escala de coma de Glasgow, a relação da pressão parcial de 

oxigénio no sangue arterial [PaO2] e a fração de oxigénio inspirado [FIO2] e última Gasometria 

Arterial PaCO2. A pontuação final do SWIFT é derivada de um conjunto de informações disponíveis 

na altura da alta hospitalar estimando a probabilidade de readmissão do doente na UCI usando 

como suporte de pontuação a Tabela 4. 
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Tabela 4 - Tabela de pontuação do Stability and Workload Index for Transfer    

Adaptado de (Gajic, et al., 2008) 

Variáveis 
Pontos do 

SWIFT 

Fonte de admissão do doente  

 Departamento de Emergência 0 

 Transferência de uma ala hospitalar ou do exterior (qualquer tipo de 

unidade de cuidados de enfermagem) 

8 

Tempo de estadia na UCI (duração em dias)  

 <2 0 

 2-10 1 

 >10 14 

Última medição de [PaO2] / [FIO2]  

 >400 0 

 <400 e ≥150 5 

 <150 e ≥100 10 

 <100 13 

Escala de coma de Glasgow (ECG)  

 >14 0 

 11-14 6 

 8-10 14 

 <8 24 

Última Gasometria Arterial PaCO2  

 <45 mm Hg 0 

 >45 MM Hg 5 

 

À data da sua publicação os resultados mostraram que a performance de pontuação do SWIFT foi 

melhor que a pontuação do APACHE III (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation III), um 

de alguns índices de pontuação existentes nas UCI. 

O SWIFT é, também segundo alguns especialistas da UCI do Centro Hospitalar do Porto, a técnica 

de readmissão mais utilizada, atualmente, nas unidades hospitalares portuguesas, e portanto este 
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modelo preditivo será a base do trabalho de dissertação a realizar recorrendo à aplicação de 

técnicas de DM. 

Analogamente ao índice de pontuação SWIFT, foram encontrados através da revisão de literatura 

outros dois índices de pontuação para a readmissão de doentes nas UCI, o LACE e o PARR-30. 

O índice de pontuação LACE, desenvolvido por investigadores canadienses, é um modelo preditivo 

para a alta hospitalar que quantifica o risco de doentes de falecer ou de serem readmitidos nos 

próximos 30 dias. Esta ferramenta avalia o estado de um doente de acordo com quatro variáveis: 

tempo de estadia na UCI, estado na altura da admissão, comorbidades pelo índice de comorbidade 

de Charlson e visitas de emergência nos últimos seis meses. As pontuações usando o índice de 

LACE variam entre 0 e 19 (Walraven, 2010). 

O PARR-30 é um modelo preditivo para a readmissão de doentes nos próximos 30 dias depois de 

estes receberem alta hospitalar. O PARR-30 foi desenvolvido utilizando informações do Serviço 

Nacional de Saúde Inglês, tendo sido recolhida uma amostra de 10% de todas as internações 

hospitalares durante um ano. O PARR-30 usa um conjunto 17 variáveis para permitir uma 

pontuação do risco do doente ser readmitido na UCI num período de 30 dias após a alta hospitalar. 

Estas variáveis estão agrupadas em 3 grandes grupos: informação geral sobre o doente, 

informações sobre o histórico de admissões de emergência do doente e informação sobre o 

histórico médico do doente (Billings, et al., 2012). 

De acordo com a revisão de literatura efetuada foi possível encontrar outros modelos de previsão 

usados nas UCI, como o já mencionado APACHE II e III, o Simplified Acute Physiology Score II e 

III (SAPS II e III) e o Logistic Organ Dysfunction Score (LODS). Estes são alguns dos índices mais 

utilizados atualmente por investigadores e profissionais de saúde, no entanto não estão ligados 

diretamente aos reinternamentos e apenas efetuam uma avaliação do estado clinico dos doentes 

na tentativa de obtenção de uma previsão satisfatória na readmissão destes nas UCI. 

Considerando (Gortzis, Sakellaropoulos, Ilias, Stamoulis, & Dimopoulou, 2008) estes índices 

preditivos por si só, atualmente, não são suficientes para a obtenção de uma previsão satisfatória.  

 Após a entrada de um doente nos cuidados intensivos é difícil prever quando este passará para 

os cuidados intermédios, ou se alguém que se encontre nos intermédios não irá ter uma recaída 

e necessitar de novo internamento, daí que o objetivo deste projeto seja verificar se através da 

aplicação de técnicas de descoberta de conhecimento e de DM é possível obter melhores 

resultados, que os atuais, na previsão de reinternamentos de doentes nas UCI. Os reinternamentos 
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nas UCI são comuns e com custos elevados, daí a necessidade na procura pela aplicação de novas 

técnicas, nomeadamente de DM. 

Segundo a revisão de literatura efetuada não foi possível encontrar nenhum SADI ou CDSS que 

use modelos de DM na área de reinternamentos de doentes nas UCI. No entanto foi possível 

identificar alguns trabalhos ou projetos de investigação que relacionam o DM com a MI. 

Nomeadamente algumas das técnicas de DM mais utilizadas são as Redes Neuronais Artificiais 

(RNA), os Conjuntos Difusos, as Máquinas de Vetores de Suporte (MVS) e as Naïve Bayes (Güiza, 

et al., 2012).  

As MVS têm sido utilizadas na medicina intensiva na previsão de presença de tacrolimus1 na 

corrente sanguínea de pacientes com transplante de fígado (S. Van Looy, et al., 2007). Tem sido 

igualmente usadas para estudar a dosagem de medicamentos usados nas UCI. Segundo (Giraldo, 

et al., 2006) as MVS têm sido utilizadas para a realização de ensaios de classificação em padrões 

respiratórios de doentes internados. No âmbito da utilização das Naïve Bayes, estas tem sido 

utilizadas para prever o risco de hospitalização, com base em dados dos pacientes. O risco de 

hospitalização foi classificado como: baixo-risco, médio-risco e alto-risco (Lavesson, 2010). 

 

  

                                                 
1 Medicamento usado na redução do risco de rejeição a transplante de órgãos.  
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Capítulo 3 – Descrição do Estudo segundo CRISP-DM 

No Capítulo 3 é abordado o processo de desenvolvimento prático de toda a dissertação. Os 

fundamentos teóricos da metodologia CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data 

Mining), referencial adotado para esta dissertação, encontram-se descritos detalhadamente no 

Capítulo 2. 

3.1 Introdução 

O desenvolvimento de um projeto de Data Mining (DM), como o caso em estudo, envolve o 

manuseamento de um conjunto de dados, que através do uso de técnicas de DM vai permitir a 

extração de conhecimento. O objetivo é obter, através da utilização de técnicas de DM, modelos 

que permitam perceber a probabilidade de ocorrência de readmissões de doentes. 

Nesta dissertação, foram utilizadas técnicas de classificação de modo a obter modelos de previsão. 

As técnicas utilizadas no processo de DM foram: Máquinas Vetores de Suporte (MVS), Árvores de 

Decisão (AD) e as Naïve Bayes (NB). Com o intuito de avaliar os modelos obtidos através do 

processo de DM utilizou-se a matriz de confusão, através da qual permite definir taxas de erros, 

desenha curvas designadas por Receiver Operating Characteristic (ROC), e obter as métricas 

associadas: sensibilidade, especificidade e acuidade. 

Neste capítulo são apresentadas todas as fases de desenvolvimento da metodologia CRISP-DM. 

3.2 Compreensão do Negócio 

A necessidade de decisões cada vez mais acertadas perante cenários de extrema dificuldade e 

elevado grau de importância como as situações vividas numa UCI, tem aumentado a procura de 

soluções que possam ajudar os intensivistas na leitura do estado do doente na altura da alta 

hospitalar.  

O projeto desenvolvido trata-se de um estudo empírico de um conjunto de doentes internados na 

UCI do Centro Hospitalar do Porto num período compreendido entre 20/12/2010 e 23/04/2013. 

O DM pode ajudar os profissionais de saúde na análise de dados dos doentes da UCI e/ou na 

deteção de problemas. Contudo neste estudo em concreto o uso de técnicas de DM é apontado à 

previsão de readmissão de doentes nas UCI. A procura pela redução de custos associados à 

readmissão e a melhoria do tratamento dos doentes tem levantado várias questões no que 

concerne à readmissão de doentes em medicina intensiva. Deste modo pretende-se com o 
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desenvolvimento deste estudo permitir a caracterização de padrões de reinternamentos 

associados aos doentes readmitidos e em consequência espera-se baixar a taxa de 

reinternamentos de doentes nas UCI. Apesar de poderem ser inúmeros os fatores de risco 

associados à readmissão de doentes nas UCI este estudo tem por base os fatores enunciados no 

índice numérico Stability and Workload Index for Transfer (SWIFT). 

Este projeto tem como objetivo a construção de modelos de classificação que através da utilização 

de técnicas de DM sejam capazes de prever com elevado grau de acuidade a readmissão de 

doentes nas UCI.  

Os objetivos gerais a partir da perspetiva de negócio são: 

 Descrever a condição do doente na altura da alta hospitalar. 

Os objetivos de Data Mining são: 

 Elaborar modelos capazes de determinar se um doente vai ser reinternado na UCI. 

De acordo com as necessidades do projeto, do meio envolvente, dos recursos disponíveis e dos 

objetivos propostos, as seguintes ferramentas foram consideradas para o estudo de caso: 

 Oracle SQL Developer 

 Oracle Data Mining 

 R (www.r-project.org) 

O projeto foi realizado recorrendo maioritariamente à tecnologia Oracle. O Oracle SQL Developer 

permite desenvolver queries, procedures, functions, triggers, views e outras instâncias de 

desenvolvimento. É uma ferramenta que possibilita a manipulação de dados e esteve 

maioritariamente ligada com a fase de preparação dos dados. O Oracle Data Mining é um produto 

da Oracle que permite aos analistas de dados trabalhar diretamente com dados de dentro da base 

de dados, explorar os dados graficamente, construir e avaliar os vários modelos de DM. No fundo 

permite a utilização de algoritmos de DM para a resolução por exemplo de problemas de 

classificação como o caso em estudo. O R é uma linguagem de alto nível e um ambiente para 

análise de dados e gráficos. A linguagem R é amplamente utilizada para o desenvolvimento de 

software estatístico e de análise de dados (Crawley, 2007).  

3.3 Estudo dos Dados 

Recolha dos Dados Iniciais 

Os dados em análise neste estudo, tal como mencionado anteriormente, são provenientes do 

subsistema de aquisição de dados, incorporado no âmbito do INTCare, do Centro Hospitalar do 

Porto (CHP), da especialidade em Medicina Intensiva, da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).  

http://www.r-project.org/
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A recolha dos dados foi feita de acordo com os pressupostos estabelecidos em reuniões com 

profissionais de saúde, onde ficou estabelecido que o índice numérico SWIFT seria a referência 

base para os atributos a considerar no projeto. Portanto, foram determinados os objetivos 

principais do projeto em estudo, analisados esses objetivos, observou-se que dados deviam ser 

considerados relevantes para o desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, foram requisitados e 

entregues um conjunto de dados, com dados provenientes de várias fontes de dados. Contudo 

como na BD não se encontravam discriminados os dados necessários para o desenvolvimento do 

projeto foi necessário proceder sua à organização e ao respetivo processamento dos dados 

entregues de acordo com os atributos referenciados no SWIFT. Deste modo foram criadas tabelas 

para processamento e organização de acordo com as diferentes fontes dos dados sendo que 

apenas foram selecionadas as tabelas que continham os dados essenciais ao desenvolvimento do 

projeto. Ou seja, antes da análise dos dados e antecipando uma das fases do CRISP-DM, existiu a 

necessidade de se efetuar uma triagem e consequentes alterações no conjunto de dados que 

serão detalhadamente abordadas na fase de preparação dos dados. 

A base de dados é constituída por 21 atributos. As tabelas foram geradas a partir de dados reais 

adquiridos em tempo real, provenientes de cinco fontes de dados diferentes:  

 Monitores de Cabeceira (Sinais Vitais) (MC); 

 Farmácia (Medicação) (FARM); 

 Laboratório (Análises Clínicas) (LAB); 

 Processo Clínico Eletrónico (PCE); 

 Folha de Enfermagem Eletrónica (FEE) (Portela, Pinto, & Santos, 2012). 

No entanto, e apesar do subsistema de aquisição de dados incorporar cinco diferentes fontes de 

dados, neste trabalho os dados essenciais para a sua realização apenas se concentram 

essencialmente em duas fontes de dados: PCE e LAB. 

No seguimento do SWIFT o atributo escala de coma de Glasgow não foi considerado neste estudo 

porque é um atributo registado manualmente e a sua taxa de valores nulos é elevada. 

O volume de dados entregues contemplam o espaço temporal de 20 Dezembro 2010 até 23 Abril 

de 2013 (863 dias), de um determinado conjunto de episódios com entrada e saída na UCI, do 

CHP. 

 

Descrição dos Dados 

No seguimento do tópico anterior, aqui são apresentados e descritos todos os atributos presentes 

na base de dados. Na Tabela 5 são apresentados o tipo, o domínio e as fontes de dados. 
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episodio - Representa o número de episódio do doente internado na UCI. 

nprocesso - Representa o número de processo do doente internado na UCI. 

numamostra - Representa o número da amostra de análise realizada ao doente. 

datan - Representa a data de nascimento do doente. 

sexo - Representa o sexo do doente.  

PO2 - Representa a pressão parcial de oxigénio no sangue arterial. 

FIO2 - Representa a fração de oxigénio inspirado. 

PCO2 - Representa a pressão parcial de gás carbónico. 

urgencia - Doentes provenientes das urgências. 

salaemergência - Doentes provenientes da sala de emergência. 

observação - Doentes provenientes da observação.  

blocooperatório - Doentes provenientes do bloco operatório. 

enfermaria - Doentes provenientes da enfermaria. 

outraUCI - Doentes provenientes de outras UCI. 

unidadeIntermédia - Doentes provenientes de unidades intermédias. 

direta - Doentes provenientes de via direta. 

outroHospital - Doentes provenientes de outro hospital. 

outraSituação - Doentes provenientes de outras situações não contempladas nas anteriores. 

dataEntrada - Representa a data de entrada do doente na UCI. 

dataSaída - Representa a data de saída do doente da UCI. 

dataValidação_PCO2 - Representa a data de recolha das análises de PCO2 ao doente. 

dataValidação - Representa a data de recolha das análises de PO2 e FIO2. 

 

Tabela 5 - Atributos, tipo, domínio e fonte. 

Atributos Tipo Subtipo Domínio Fonte 

episódio - number - MC/FARM/LAB/PCE/FEE 
nprocesso - number - LAB/PCE 

numamostra - varchar - LAB 
datan - date - PCE 
sexo qualitativa 

nominal 
varchar 1Masculino 

/ 
2Feminino 

PCE 
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po2 quantitativa 
continua 

number [0;+00[ LAB 

fio2 quantitativa 
continua 

number [0;100] LAB 

pco2 quantitativa 
continua 

number [0;+00[ LAB 

urgencia qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

salaemergencia qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

obs qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

blocooperatorio qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

enfermaria qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

outrauci qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

unidadeintermedia qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

direta qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

outrohospital qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

outrasituaçao qualitativa 
nominal 

varchar [True;False] PCE 

data_entrada - data - PCE 
data_saida - data - PCE 

Datavalidaçao_PCO2 - data - LAB 
Datavalidaçao - data - LAB 

 

Análise Exploratória dos Dados 

Com o objetivo de se obter uma visão geral sobre os dados foi efetuada uma análise estatística 

com recurso a gráficos, e medidas de dispersão (desvio padrão, variância) e tendência central 

(média, moda e mediana) visando uma melhor compreensão dos dados em bruto. Foram 

consideradas todas as variáveis passiveis de análise, para que, se obtenha um resumo e se 

identifiquem eventuais erros ou inconsistências no volume de dados. 

Os atributos urgência, salaemergencia, obs, blocooperatorio, enfermaria, outrauci, 

unidadeintermedia, direta, outrohospital e outrasituação, representam a fonte de 

admissão do doente.  

Cada fonte de admissão regista um total de 1921 registos. Através da Tabela 6 é possível observar 

que enfermaria, outrauci, unidadeintermedia, directa, outrohospital e outrasituação 
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registam valores nulos. Contrariamente em urgência, salaemergencia, obs e 

blocooperatorio não são registados valores nulos.  

 

Tabela 6 - Percentagem de valores nulos nas diferentes fontes de admissão 

FONTE DE ADMISSÃO  VALORES NULOS (%) 

urgencia 0 
salaemergencia 0 

obs 0 
blocooperatorio 0 

enfermaria 23,96 
outrauci 23,96 

unidadeintermedia 23,96 
direta 23,96 

outrohospital 23,96 
outrasituaçao 23,96 

 

De acordo com o Stability and Workload Index for Transfer (SWIFT), o atributo salaemergencia 

é a fonte de admissão de interesse para o caso de estudo.  

No atributo sexo foram contabilizados um total de 4755 registos. Observou-se que 2793 registos 

(58,74%) pertencem ao sexo masculino e os restantes 1962 (41,26%) pertencem ao sexo feminino. 

De resto, uma representação gráfica de ambos os atributos, salaemergencia e sexo, pode ser 

observada na Figura 6. 

 

Figura 6 - Distribuição gráfica dos atributos salaemergencia e sexo 
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Os atributos PO2 e FIO2, que posteriormente servirão para criar a métrica PO2/FIO2, 

registaram um total de 10507 registos cada. Em PO2 foram observados 161 valores nulos sendo 

que em FIO2 foram observados 297. Na Tabela 7 é possível observar-se a média, mediana, o 

desvio padrão, variância e os valores mínimo e máximo para os atributos PO2, FIO2, PCO2 e 

Idade. 

Tabela 7 - Análise exploratória dos dados em bruto 

 PO2 FIO2 PCO2 Idade 

Média 125,75 52,61 41,8 64,54 
Mediana 111 50 40 67 
Desvio Padrão 68,54 54,73 10,69 17,29 
Variância 4697,73 2995,37 114,28 298,94 
Mínimo 10,5 0 11,3 -48 
Máximo 629 100 134 113 

 

Em Anexo A podemos observar através da distribuição dos valores de PCO2, que a maior 

percentagem de valores está aproximadamente compreendida entre os valores 30 e 50 de PCO2. 

Análise Exploratória - Preparação dos Dados 

A análise exploratória aqui apresentada tem por base o fim da fase de preparação dos dados. Por 

questões de ordem organizacional do documento, a análise exploratória, terminada a fase de 

preparação dos dados, é representada nesta secção pela Tabela 8, pelos gráficos das Figuras 7, 

8 e 9 e os anexos B e D. Esta análise exploratória tem por base a view2 apresentada na secção de 

integração dos dados.  

Através da Tabela 8 é possível observar-se uma análise ao conjunto de atributos quantitativos 

presentes no final da fase de preparação dos dados. Em relação aos gráficos das Figuras 7, 8 e 9 

estes permitem uma melhor compreensão do conjunto de atributos qualitativos. Uma pequena 

análise comparativa sobre a Figura 6 e a Figura 7 permite observar que o atributo 

salaemergencia sofreu ligeiras alterações enquanto o atributo sexo mantém a mesma 

distribuição, antes e depois da fase de preparação dos dados. 

                                                 
2 Tendo por base o Oracle SQL, uma view funciona de forma muito semelhante a uma tabela. Pode ser entendida como uma tabela virtual, estas 
não quaisquer dados, funcionam apenas como objeto de consulta.   
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Figura 7 - Distribuição gráfica dos atributos sexo, salaemergencia e reinternamentos 

 
Figura 8 - Distribuição dos atributos transformados em scores. 
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Figura 9 - Distribuição de reinternamentos entre a view e a tabela oversampling 

 

Tabela 8 - Análise exploratória depois da fase de preparação dos dados. 

 PO2 FIO2 PCO2 Idade Tempo_Estadia P02/FIO2 
Média 126,50 51,39 41,7 65,23 9,1 287,8 
Mediana 113 50 40,3 68 5 243,14 
Desvio 
Padrão 

66,70 19,51 10,2 16,76 11,9 325,2 

Variância 4448,89 380,64 104,04 280,90 141,61 105755,04 
Mínimo 10,5 0,4 11,3 15 1 28,8 
Máximo 629 100 134 96 76 15460 

 

Qualidade dos Dados 

Com o objetivo de se efetuar um tratamento dos dados, inicialmente é necessário identificar e 

analisar a qualidade dos mesmos. Os seguintes tipos de problemas foram observados: 

 Dados nulos ou ausentes: de acordo com o observado na primeira análise exploratória 

foram identificados vários valores nulos nas variáveis enfermaria, outrauci, 

unidadeintermedia, directa, outrohospital e outrasituação.  

Nos atributos PO2 e FIO2 também foram registados valores nulos.  

 Dados com erros: no atributo datan foram encontradas datas de nascimento com 

registos inválidos. No total, 3 idades foram identificadas com idades negativas. Na variável 

pco2 também foi encontrado um conjunto de entradas com registos errados ou inválidos.  
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Terminado a fase de estudo dos dados, segue-se a fase de preparação dos dados, que será 

apresentada no subcapítulo seguinte. 

3.4 Preparação Dos Dados 

A preparação dos dados, tida na literatura como uma fase que necessita de grandes níveis de 

conhecimento e de tempo, centra-se na organização de um conjunto de dados para uma análise 

posterior através de técnicas de DM. Muitas vezes os dados recolhidos a partir da base de dados 

são de má qualidade e como um dos fatores de sucesso é a qualidade dos dados, nesta fase de 

organização são efetuadas a limpeza, seleção e transformação dos mesmos, o número de vezes 

necessárias até que estes apresentem qualidade. Deste modo, e após a receção dos dados e da 

sua respetiva organização por tabelas, verificaram-se algumas dificuldades técnicas na leitura dos 

mesmos. Essas dificuldades implicaram a necessidade de uma restruturação geral ao conjunto de 

dados tendo em conta a forma como estes se encontravam armazenados. Portanto, antes de se 

iniciar todo o processo de preparação dos dados, ficou estabelecida, após uma reunião com os 

especialistas da área médica e com os especialistas da área de sistemas de informação, a 

necessidade de se realizar uma fase de pré-preparação dos dados. 

Os atributos de datas e de análises encontravam-se em formato elegível, devido ao uso de 

caracteres inválidos, como a vírgula ou o ponto, para o software em uso, dessa forma, foi 

necessário tornar através de script sqll, os atributos data e de análise no formato de leitura correta. 

Ainda, os atributos de análise, nomeadamente PO2, FIO2 e PCO2, na tabela onde se 

encontravam não tinham correspondência direta um com o outro, tornando-se difícil perceber a 

que doente pertencia a respetiva amostra de análise. Desse modo, foi importante inicialmente, 

separar os atributos, e posteriormente, criar correspondências e tabelas de apoio entre os 

restantes atributos, com o objetivo final de se obter uma tabela onde a cada doente 

correspondesse as amostras de análise corretas. De realçar que um procedimento idêntico foi 

realizado para as respetivas datas das análises em discussão. 

Sendo o atributo FIO2, a percentagem de oxigénio inspirado, e como o mesmo não se encontrava 

em valores de percentagem, isto levou à necessidade de alterar todos os valores de FIO2. 

As dificuldades enunciadas fizeram com todo este processo de pré-preparação dos dados tenha 

sido moroso e apresentado, consequentemente, um certo grau de complexidade até que o mesmo 

fosse concluído, de modo que os dados recolhidos inicialmente estivessem de acordo com o 

esperado. 
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As técnicas utilizadas tiveram como objetivo a melhoria da qualidade dos dados a utilizar, 

permitindo criar dados mais consistentes e análises mais eficientes e precisas no universo em 

estudo. 

 

Seleção dos Dados 

A seleção dos dados tem como objetivo limitar o universo de atributos em estudo, direcionando o 

foco para subconjuntos de dados, onde será realizada a descoberta de conhecimento através de 

técnicas de DM. A identificação desse subconjunto a utilizar na análise é levada a cabo de acordo 

com a revisão de literatura efetuada no Capítulo 2, que tem as suas premissas assentes no SWIFT, 

sobre o qual se vai desenvolver todo o trabalho de extração de conhecimento. 

Deste modo e de acordo com a base de dados obtida, a seleção dos atributos sobre os quais se 

irá desenvolver todo o trabalho de extração de conhecimento está representado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Seleção de atributos. 

Dados Excluídos Dados Transformados Dados Considerados 

numamostra obs  datan 
 blocooperatorio sexo 
 enfermaria Po2 
 outrauci Fio2 
 unidadeintermedia Pco2 
 direta salaemergencia 
 outrohospital nprocesso 
 outrasituaçao episódio 
  data_entrada 
  data_saida 

  datavalidacao_pco2 
  datavalidacao 

 

A seleção dos atributos consiste em definir um subconjunto de dados que serão preparados para 

serem utilizados na fase de modelação. Foram considerados um total de 12 atributos, 

transformados 8 e excluídos 1. No entanto, 8 desses atributos dizem respeito ao atributo fonte de 

admissão do doente, que apesar de o atributo em estudo para a fonte de admissão ser a 

salaemergencia, faz com que os restantes atributos transformados apesar de não serem 

estudados individualmente estão no fundo representados no grupo de doentes não provenientes 

da salaemergencia. Os dados considerados foram os selecionados com o objetivo de avaliar a 

sua contribuição na previsão de um doente vir a ser ou não reinternado. O atributo comum às 
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tabelas em análise é episódio. Esta permitirá fazer ligação e selecionar um subconjunto de dados 

em que o atributo episódio seja comum e o elo de ligação das tabelas. O outro atributo que 

permite a seleção dos dados são as datas de validação dos exames, ou seja, os atributos 

datavalidacao_pco2 e datavalidaçao. Além da necessidade de que os números de episódio 

tenham de ser comuns às tabelas, existe também a condição que as datas de validação de ambos 

os exames sejam comuns uma à outra. 

 

Limpeza dos Dados 

A limpeza dos dados consiste essencialmente na aplicação de um conjunto de técnicas de 

otimização da qualidade dos dados. Como parte integrante do processo de preparação dos dados, 

excluíram-se dados não relevantes para análise. A limpeza foi realizada para dados nulos ou 

ausentes e dados com erros. 

 

 Dados nulos ou ausentes: A determinação da técnica mais adequada resulta da análise 

do caso em estudo. A existência de dados omissos num determinado atributo sugere o 

seu tratamento, ou através da eliminação da variável ou através do processamento da 

mesma. 

Sempre que os atributos PO2 e FIO2 registam valores nulos, desconhecendo-se os 

valores de análise dos doentes, estas são eliminadas. Este método consiste na eliminação 

dos registos com dados omissos, que apesar de este método poder conduzir a alterações 

na representação dos dados, não é um problema no universo em estudo devido à grande 

dimensão de dados disponíveis que faz com que a eliminação de alguns registos não seja 

suficientemente significativa.  

Alternativamente se tivéssemos optado pelo processamento dos registos com dados 

omissos poderiam ser consideradas 2 tipos de abordagens diferentes, como por exemplo: 

o Preenchimento dos dados omissos com valores com base na média da amostra; 

o Preenchimento dos dados omissos com valores com base na moda da amostra.  

 Dados com erros: no total foram identificados 3 idades negativas na variável datan. 

Pressupôs-se um preenchimento incorreto por parte do utilizador no preenchimento da 

ficha do doente, onde a data de nascimento do doente foi introduzida como este tendo 

nascido em 08-01-2062. Após uma observação cuidada e do entendimento dos dados, 

neste caso em concreto, optou-se pela eliminação dos registos. Comparativamente com 
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o atributo datan, o atributo PCO2 registou um número bem mais elevado de registos 

com entradas inválidas. Sendo que o atributo PCO2 é representativo de valores de análise 

realizada a um doente, foram encontrados valores com caracteres inválidos tais como: 

“x39” ou “?39”, de acordo com o universo em estudo, optou-se pela eliminação dos 

registos inválidos, que dada a elevada quantidade dos dados não é previsível que possa 

conduzir a alterações significativas na representação dos mesmos. 

A limpeza dos dados foi feita via script desenvolvido em linguagem SQL, procurando solucionar 

alguns dos problemas identificados durante a fase de estudo dos dados. 

 

Construção de Novos Dados 

Nesta fase o objetivo é construir novos dados a partir dos dados já existentes. É uma fase de cariz 

importante que vai permitir não só a construção dos atributos de acordo com o referencial SWIFT, 

como também de outros atributos importantes e fulcrais para o desenvolvimento do projeto, tais 

como a idade e o reinternamento do doente. 

As seguintes derivações de novos atributos foram realizadas no conjunto de dados: 

 Idade: O atributo idade surge através da diferença entre a data no presente momento e 

a data de nascimento do doente: datan. 

 Reinternamento: O atributo reinternamento é determinado para um doente que com 

o mesmo número de processo tenha sido internado na mesma unidade hospitalar num 

intervalo inferior a 30 dias. Este atributo surge de uma análise sobre todos os doentes da 

BD e de combinações entre o atributo nprocesso dos doentes e da diferença entre os 

atributos data_entrada e data_saida da UCI. O resultado deste processo é uma 

variável resposta e dicotômica que classifica o doente como reinternado ou não 

reinternado. 

 Tempo_Estadia: O atributo Tempo_Estadia surge através da diferença entre os 

atributos data_entrada e data_saida. 

 PO2/FIO2: O atributo PO2/FIO2 surge através da relação entres os atributos PO2 e 

FIO2. 

 Scores: Os scores surgem da atribuição de valores de acordo com a tabela de pontuação 

do SWIFT. Tendo em conta a Tabela 4 os atributos em análise são: fonte de admissão do 

doente (salaemergencia), tempo_estadia, PCO2 e PO2/FIO2.  
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A Tabela 10 mostra a correspondência entre os atributos e os seus respetivos scores de acordo 

com o índice de pontuação SWIFT e a Figura 10 esquematiza e apresenta a derivação de 

novos atributos relacionados com a fase de construção de novos dados. 

 

 

Figura 10 - Esquematização da construção de novos dados 

 

Tabela 10 - Derivação de scores de acordo com o SWIFT 

Atributos Domínio Score Valor 

Salaemergencia 
True 

Salaemergencia_Score 
0 

False 8 

Tempo_Estadia 
<2 

Tempo_Estadia_Score 
0 

2-10 1 
>10 14 

PO2/FIO2 

> 400 

PO2/FIO2_Score 

0 
< 400 e ≥ 150 5 
< 150 e ≥ 100 10 

< 100 13 

PCO2 
< 45 mm Hg 

PCO2_Score 
0 

> 45 mm Hg 5 
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Tendo por base a Tabela 4 procedeu-se à construção de 4 novos atributos associados aos scores, 

salaemergencia_score, tempo_estadia_score, PO2/FIO2_score e PCO2_score. 

 

Descrição dos novos atributos: 

Idade – Variável quantitativa discreta. Representa a idade dos doentes da UCI. 

 Domínio: [15;+00[ 

Reinternamento – Variável qualitativa nominal, é também a variável resposta que indica se o 

doente foi reinternado ou não, ou seja, será uma variável do tipo binária (0 e 1). Onde 1 representa 

os doentes reinternados e 0 os doentes não sujeitos a um reinternamento. 

 Domínio: [0;1] 

Tempo_Estadia – Variável quantitativa discreta. Representa o tempo de estadia do doente na 

UCI. 

 Domínio: [1;76] 

PO2/FIO2 – Variável quantitativa continua. Representa a relação da pressão parcial de oxigénio 

no sangue arterial [PaO2] / e a fração de oxigénio inspirado [FIO2]. 

 Domínio: [0;+00[ 

Scores – Variáveis qualitativas nominais. Representam a construção de variáveis qualitativas que 

obedecem a um conjunto de condições representadas na Tabela 10. O seu domínio também pode 

ser observado na Tabela 10. 

 Salaemergencia_score 

 Tempo_Estadia_score 

 PO2_FIO2_score 

 PCO2_score 

 

Integração dos Dados 

No processo de integração foi criada uma view e uma tabela para a junção dos dados, reunindo 

desta forma os atributos considerados na seleção, construção e formatação. Para a construção da 

view e da tabela foram consideradas duas abordagens diferentes. A view é resultante da junção 

de várias tabelas através dos atributos episódio, datavalidaçao_pco2 e datavalidaçao. A 

tabela é uma réplica da view, e foi construída devido ao desbalanceamento existente do atributo 

alvo (reinternamento) entre as saídas 1 e 0. Com o objetivo de equilibrar o número de 

ocorrências (reinternado e não reinternado) foi efetuado um oversampling replicando os dados 70 
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vezes. Para o efeito, os registos de reinternamentos da saída 1 foram multiplicados por 70, criando 

desta forma um balanceamento muito próximo de 50/50 no atributo reinternamentos entre as 

saídas 0 e 1. Desta forma a view apresentava um total de 15372 registos, paralelamente a tabela 

passou a registar 29582 registos. Na Figura 9 podemos observar a distribuição das saídas 1 e 0, 

antes e depois do oversampling. A necessidade de utilização da técnica de oversampling prende-

se com a ocorrência de uma distribuição de dados que domine significativamente o espaço da 

amostra em detrimento da outra distribuição. Quando perante este desbalanceamento dos dados, 

os modelos de classificação tendem a apresentar um maior conjunto de erros sob a distribuição 

de dados em minoria. O que o oversampling faz é: através da replicação dos dados, aumentar o 

peso da distribuição de dados minoritária, de forma a ser possível obter-se uma melhor 

performance dos modelos de classificação (Barua, Islam, & Murase, 2013). O oversampling foi 

utilizado para que não se perdesse o significado dos doentes não reinternados, dada a sua fraca 

ocorrência na população em estudo. 

 

Formatação dos Dados 

A formatação dos dados consiste no tratamento dos dados com vista à aplicação dos algoritmos 

de Data Mining. Esta atividade envolve modificações sintáticas dos dados mas que não modifiquem 

o seu significado, sendo um requisito da tecnologia de modelação. A formatação de dados realiza-

se pela aplicação de correspondências entre grupos de valores quantitativos a valores qualitativos. 

Para esta fase nos atributos PO2/FIO2, PCO2 e Tempo_Estadia, houve necessidade de 

converter os dados numéricos contínuos em intervalos de classes. Para o efeito foi usada uma 

abordagem de distribuição equitativa dos dados por classes. O objetivo desta abordagem é permitir 

que o processo de aprendizagem dos algoritmos a utilizar tenha uma aprendizagem equitativa 

perante todas as classes construídas. Ou seja, os atributos de entrada devem ser normalizados, 

dado que os algoritmos de treino são sensíveis a intervalos e distribuições diferentes nas suas 

entradas. 

Os atributos P02/FIO2 e PCO2 foram distribuídos de forma equitativa como pode ser observado 

através do Anexo H, em contrapartida o atributo Tempo_Estadia teve uma abordagem 

ligeiramente diferente. A distribuição seguiu o critério de avaliação dos médicos do CHP, sendo 

que o atributo Tempo_Estadia divide-se em 3 partes: doentes até 1 dia de internamento, ou 

seja, doentes passageiros na UCI, doentes entre 2 e 5 dias de internamento, portanto, doentes 

internados sem complicações extra, a exemplo de infeções, alergias etc. e doentes com mais de 
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5 dias de internamento, ou seja, doentes classificados como que em estado grave com grandes 

probabilidade de ocorrência de complicações extra.  

A distribuição das classes pode ser vista nas Tabelas 11, 12 e 13 e para uma visualização gráfica, 

consultar o Anexo F. 

 
Tabela 11 - Classes do atributo PO2_FIO2 

Variável Classe Frequência % 

PO2/FIO2 

[28-120[ 14,7 
[120-167[ 14 
[167-214[ 14,1 
[214-265[ 14,3 
[265-328[ 14,2 
[328-430[ 14,2 

[430-39250[ 14,5 
 

Tabela 12 - Classes do atributo PCO2 

Variável Classe Frequência % 

PCO2 

[11,3-32,5[ 14 
[32,5-35,9[ 14,2 
[35,9-38,8[ 13,9 
[38,8-41,4[ 14 
[41,4-44,7[ 14,3 
[44,7-50[ 14,1 
[50-134] 15,5 

 

Tabela 13 - Classes do atributo Tempo_Estadia 

Variável Classe Frequência % 

TEMPO 
ESTADIA 

[1] 34,4 
[2-5[ 37,8 
[5-76] 27,8 

 

3.5 Modelação 

Terminada a fase de preparação dos dados chega a fase de modelação. Deste modo foi necessário 

obter modelos que traduzissem os objetivos de negócio através da aplicação de um conjunto de 

técnicas de DM.  
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Selecionar as técnicas de modelação 

Sendo este trabalho caracterizado como um projeto de classificação, as técnicas de modelação 

adotadas foram as Máquinas Vetores de Suporte (MVS), Árvores de Decisão (AD) e as Naïve Bayes, 

que se encontram detalhadamente descritas no Capítulo 2. 

 

Construir o modelo 

Na indução dos modelos, o processo sofreu duas abordagens, uma para a view (score_swift_A) 

e outra para a tabela (score_swift_B) que sofreu um oversampling explicado na seção de 

integração dos dados. 

 1ª Abordagem (A): tem em conta a utilização da view “score_swift_A”, e, é constituída 

pelos modelos M1A,M2A,M3A e M4A, sem CaseMix3 e, M5A, M6A, M7A e M8A com 

CaseMix, para as três técnicas de modelação MVS, AD e NB. 

 2ª Abordagem (B): tem em conta a utilização da tabela “score_swift_B”, e, é constituída 

pelos modelos M1B,M2B,M3B e M4B, sem CaseMix e M5B, M6B, M7B E M8B com 

CaseMix, para as três técnicas de modelação MVS, AD e NB. 

A codificação dos modelos é representada da seguinte forma: 

Atributo alvo (dependente): Reinternamentos 

Atributos de entrada (independentes): 

Normal = { PCO2, PO2/FIO2, SALAEMERGENCIA, TEMPO_ESTADIA} 

Scores = {PCO2_Score, PO2/FIO2_Score, SALAEMERGENCIA_Score, TEMPO_ESTADIA_Score} 

Classes = {CLASSE_PCO2, CLASSE_PO2/FIO2, CLASSE_TEMPO_ESTADIA, SALAEMERGENCIA} 

CaseMix = {SEXO, IDADE} 

Os modelos sem CaseMix aplicados à 1º Abordagem (A) são apresentados da seguinte forma: 

M1A = {Normal + Scores} 

M2A = {Scores} 

M3A = {Normal} 

M4A = {Normal + Scores + Classes} 

Os modelos com CaseMix aplicado à 1ª Abordagem (A) são apresentados da seguinte forma: 

 

 

                                                 
3 Dados recolhidos sobre o doente (não clínicos) que podem ser úteis na análise e diagnóstico do caso, ou para fins de pesquisa. 
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M5A = {Normal + Scores + CaseMix} 

M6A = {Scores + CaseMix} 

M7A = {Normal + CaseMix} 

M8A = {Normal + Scores + Classes + CaseMix} 

Resultando em: 

8 cenários * 3 técnicas * 1 alvo = 24 modelos 

Os modelos sem CaseMix aplicados à 2ª Abordagem (B) são apresentados da seguinte forma: 

 

M1B = {Normal + Scores} 

M2B = {Scores} 

M3B = {Normal} 

M4B = {Normal + Scores + Classes} 

Os modelos com CaseMix aplicado à 2ª Abordagem (B) são apresentados da seguinte forma: 

M5B = {Normal + Scores + CaseMix} 

M6B = {Scores + CaseMix} 

M7B = {Normal + CaseMix} 

M8B = {Normal + Scores + Classes + CaseMix} 

Resultando em: 

8 cenários * 3 técnicas * 1 alvo = 24 modelos 

Reunindo as duas abordagens, com e sem CaseMix, temos um total de: 

16 cenários * 3 técnicas * 1 alvo = 48 modelos 

 

A Figura 11 representa os modelos de classificação de reinternamentos para a primeira 

abordagem (A) e a Figura 12 representa os modelos de classificação de reinternamentos para a 

segunda abordagem (B).  

Para a conceção e avaliação dos modelos foram utilizados 70% dos dados para treino e os 

restantes 30% para teste. Este método consiste na divisão dos dados em dois blocos: treino e 

teste. O bloco de treino é usado para produzir o modelo e o de teste é usado para medir a 

capacidade de generalização do modelo. O bloco de teste é também a percentagem de dados que 

não são utilizados no processo de aprendizagem. 
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Figura 11 - Construção dos Modelos A na ferramenta ODM 

 

Figura 12 - Construção dos Modelos B na ferramenta ODM 

 

 

Na construção dos modelos os parâmetros foram catalogados de acordo com a representação 

na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Parâmetros das técnicas de modelação na ferramenta ODM 

Descrição Valores 

Algorithm Name Support Vector Machine 
Kernel Function Gaussian 
Tolerance Value 0,001 
Active Learning yes 

Automatic Preparation On 

Algorithm Name Decision Tree 
Homogeneity Metric Gini 

Maximum Depth 7 
MInimum Records in a node 10 

Minimum percents of record in a Node 0,05 
Minimum records for a Split 20 

Minimum percents of record for a Split 0,1 
Automatic Preparation On 

Algorithm Name Naive Bayes 
Pairwise Threshold 0 
Singleton Threshold 0 

Automatic Preparation On 

 

Avaliar o modelo 

As matrizes de confusão refletem a quantidade de classificações corretas e erradas sobre um 

conjunto de doentes ao nível dos reinternamentos. Foi realizada uma análise através de matriz de 

confusão, entre a classe prevista e a classe real usada em exemplo. Portanto, com o intuito de 

demonstrarmos a qualidade dos resultados atingidos, são apresentadas abaixo as melhores 

previsões para o reinternamento de doentes, para cada abordagem A e B, com e sem CaseMix. 

Exemplo de alguns valores obtidos nas Tabelas 15, 16, 17 e 18: 

 

Tabela 15 - Matriz de Confusão do modelo DT_M1_NO_CASEMIX_A 

DT_M1_NO_CASEMIX_A 0 1 Total Corretos % 
0 1244 313 1557 79,8972% 
1 6 4 10 40% 

Total 1250 317 1567  
Corretos % 99,52% 1,2618%   

 

Tabela 16 - Matriz de Confusão do modelo NB_M5_CASEMIX_A 

NB_M5_CASEMIX_A 0 1 Total Corretos % 
0 1473 84 1557 94,605% 
1 9 1 10 10% 

Total 1482 85 1567  
Corretos % 99,3927% 1,1765%   
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Tabela 17 - Matriz de Confusão do modelo NB_M3_NO_CASEMIX_B 

NB_M3_NO_CASEMIX_B 0 1 Total Corretos % 
0 4069 515 4584 88,7653% 
1 288 3959 4247 93,2187% 

Total 4357 4474 8831  
Corretos % 93,3899% 88,489%   

 

 

Tabela 18 - Matriz de Confusão do modelo NB_M7_CASEMIX_B 

NB_M7_CASEMIX_B 0 1 Total Corretos % 
0 4503 81 4584 98,233% 
1 15 4232 4247 99,6468% 

Total 4518 4313 8831  
Corretos % 99,668% 98,122%   
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3.6 Avaliação 

A fase de avaliação foca-se essencialmente na avaliação e comparação dos resultados obtidos, 

percebendo se estes vão de encontro aos objetivos iniciais do projeto. Todos os modelos foram 

avaliados e revistos, com a finalidade de se encontrar fatores influenciáveis que possam ter 

escapado em fases anteriores. 

Avaliar os resultados 

Com o intuito de se avaliar os resultados obtidos e de forma a comparar os modelos de 

classificação para doentes ao nível do reinternamento na UCI, foi realizada uma análise através 

de curvas ROC (Receiver Operating Characteristic). A análise via curvas ROC, que foram 

recentemente introduzidas na área de DM (Prati, Batista, & Monard, 2008), tornaram-se numa 

ferramenta poderosa na avaliação de modelos de classificação. Atualmente as curvas ROC são 

amplamente utilizadas na área de medicina, tendo em consideração a sua extrema importância 

na avaliação de tratamentos médicos. 

Com o intuito de comprovar os resultados para o conjunto de modelos desenvolvidos para o 

reinternamento de doentes, podemos observar nas Tabelas 19, 20, 21 e 22, as métricas de 

acuidade, sensibilidade e especificidade para os modelos desenvolvidos e respetivas técnicas de 

DM. De salientar que são apresentados todos os resultados dos modelos para as abordagens A e 

B, com e sem CaseMix. 

A previsão do melhor modelo de classificação para cada abordagem A e B, com e sem CaseMix, 

foi analisado e observou-se que as Naïve Bayes figuram como a técnica que atinge os valores mais 

altos de acuidade, nomeadamente os modelos NB_M1_CASEMIX_A (94,0651%), 

NB_M3_NO_CASEMIX_B (90,907%) e NB_M3_CASEMIX_B (98,9129%). Contrariamente ao 

observado nas restantes abordagens, o melhor resultado para os modelos da abordagem A sem 

CaseMix, são dados através das Arvores de Decisão, com o modelo DT_M1_NO_CASEMIX_A à 

cabeça com o valor mais alto de acuidade (79,6426 %). 

Ainda em consonância com os resultados obtidos, e com o intuito de demonstrar a qualidade dos 

resultados atingidos, é possível verificar através das Tabelas 15, 16, 17 e 18, as melhores 

previsões para o reinternamento de doentes dadas pelos modelos, para cada abordagem A e B, 

com e sem CaseMix. 

Tendo em conta as métricas provenientes das tabelas, sensibilidade, especificidade e acuidade, 

os indicadores derivados demonstram que os modelos são bons na previsão de um doente vir a 

ser reinternado. No entanto nos modelos da abordagem A os valores de especificidade são muito 
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baixos, ou seja, os modelos não são bons na previsão de um doente vir a ser reinternado. Foram 

estes valores extremamente baixos de especificidade que levou ao oversampling do conjunto de 

dados (abordagem B), desta forma verificou-se um aumento evidente dos valores de 

especificidade.  

Na avaliação dos resultados obtidos, o modelo NB_M7_CASEMIX_B na generalidade das métricas 

destaca-se como o modelo com maior eficácia na previsão se um doente vai ser reinternado, na 

previsão se um doente não vai ser reinternado ou num equilíbrio entre ambos os casos. 

Através de uma análise dos resultados verifica-se que depois de efetuado o oversampling este 

permitiu a obtenção de modelos com uma maior assertividade.  

Deste modo são apresentados os melhores resultados dos 48 cenários de acordo com o plano: 

16 modelos * 3 técnicas * 1 alvo. Podemos observar nas tabelas seguintes, os valores de 

sensibilidade, especificidade e acuidade para cada abordagem, modelo de classificação e técnica. 

Por cada Tabela 19, 20, 21, e 22 encontram-se carregados a cinza, os 3 melhores modelos ao 

nível da acuidade. Ainda na Tabela 23 é possível observar-se os melhores modelos por métrica de 

avaliação. 

 
Tabela 19 - Resultados (%) abordagem A sem CaseMix 

MEDIDAS MODELOS 

 SVM_M1 SVM_M2 SVM_M3 SVM_M4 

Sensibilidade 99,1935 99,0272 98,4786 99,4048 
Especificidade 42,92  47,48  1,6774 71,56 
Acuidade 55,1372 32,8015 48,3979 64,1991 
 DT_M1 DT_M2 DT_M3 DT_M4 

Sensibilidade 99,52 99,3491 99,3569 99,6265 
Especificidade 1,2618 0,5917 0,6369 1,2097 
Acuidade 79,6426 78,0472 79,4608 68,4748 
 NB_M1 NB_M2 NB_M3 NB_M4 

Sensibilidade 99,5054 98,9514 98,6508 98,7838 
Especificidade 1,1299 1,6043 1,0582 1,5187 
Acuidade 77,2814 73,3661 76,1294 46,6165 

 

 

Tabela 20 - Resultados (%) abordagem A com CaseMix 

MEDIDAS MODELOS 

 SVM_M5 SVM_M6 SVM_M7 SVM_M8 
Sensibilidade 99,3665 99,3282 99,3744 99,5161 
Especificidade 0,6494 0,5714 0,6696 1,2232 
Acuidade 70,2616 66,2412 71,1551 79,0045 
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 DT_M5 DT_M6 DT_M7 DT_M8 
Sensibilidade 99,3894 99,3806 99,3894 99,4487 
Especificidade 1,0753 0,8772 1,0753 1,7241 
Acuidade 93,5546 92,2144 93,5546 92,2144 
 NB_M5 NB_M6 NB_M7 NB_M8 
Sensibilidade 99,3927 98,7483 98,4459 98,9196 
Especificidade 1,1765 0 1,0417 0 
Acuidade 94,0651 90,4459 92,5127 91,9648 

 

Tabela 21 - Resultados (%) abordagem B sem CaseMix 

MEDIDAS MODELOS 

 SVM_M1 SVM_M2 SVM_M3 SVM_M4 

Sensibilidade 55 57,9704 60,3665 62,4512 
Especificidade 89,689 69,5831 94,7601 72,1995 
Acuidade 57,4001 60,5254 65,6438 65,4173 
 DT_M1 DT_M2 DT_M3 DT_M4 
Sensibilidade 91,9338 69,9939 91,8177 70,4659 
Especificidade 78,408 58,6547 77,5743 72,3238 
Acuidade 84,2373 62,8355 83,6259 71,2717 
 NB_M1 NB_M2 NB_M3 NB_M4 
Sensibilidade 091,856 58,7402 93,3899 71,4507 
Especificidade 88,5773 60,6226 88,489 63,3649 
Acuidade 90,2276 59,4044 90,907 66,912 

 

Tabela 22 - Resultados (%) abordagem B com CaseMix 

MEDIDAS MODELOS 

 SVM_M5 SVM_M6 SVM_M7 SVM_M8 
Sensibilidade 56,7493 62,2513 74,1818 53,9338 
Especificidade 93,8462 93,309 95,7681 90,3465 
Acuidade 60,2989 68,0331 81,0554 55,5996 
 DT_M5 DT_M6 DT_M7 DT_M8 
Sensibilidade 98,5105 98,4918 98,5105 98,5078 
Especificidade 95,0227 93,8496 95,0227 94,8503 
Acuidade 96,7727 96,1499 96,7727 96,6821 
 NB_M5 NB_M6 NB_M7 NB_M8 
Sensibilidade 98,0217 97,9113 99,668 94,8063 
Especificidade 98,2274 91,9284 98,122 93,5619 
Acuidade 98,1203 94,8477 98,9129 94,2022 
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Tabela 23 - Melhores modelos (%) por sensibilidade, especificidade e acuidade. 

Sensibilidade Especificidade Acuidade 

NB_M7B (99,67) NB_M5B (98,23) NB_M7B (98,91) 
DT_M4A (99,63) NB_M7B (98,12) NB_M5B (98,12) 

SVM_M8A (99,52) SVM_M7B (95,77) DT_M5B (96,77) 

 
Através da análise por curvas de ROC é possível verificar-se o desempenho dos melhores modelos 

para cada abordagem, DT_M1_NO_CASEMIX_A, NB_M5_CASEMIX_A, 

NB_M3_NO_CASEMIX_B e NB_M7_CASEMIX_B. Um ponto nos eixos x e y próximo de (0,100%) 

representa o modelo perfeito, ou seja, todos os exemplos positivos ou negativos são corretamente 

classificados. Através da Figura 13 e 14 podemos observar que o modelo NB_M7_CASEMIX_B é 

o que se encontra mais próximo do ponto perfeito, apresentando-se como o melhor modelo. 

 

 
Figura 13 - Curvas ROC DT_M1_NO_CASEMIX_A e NB_M5_CASEMIX_A 

 
 

 
Figura 14 - Curvas ROC NB_M3_NO_CASEMIX_B e NB_M7_CASEMIX_B 
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Revisão do Processo 

Nesta fase existiu uma reunião com os profissionais da área e foi determinado em conjunto com 

os mesmos que os resultados apresentados são satisfatórios, nesse sentido, não existe 

necessidade de rever todo o processo. 

Determinação de Novos Passos 

Nesta fase o objetivo passa por determinar uma métrica de avaliação contínua dos modelos. 

Quando os modelos apresentarem um desfasamento significativo entre os valores previstos e os 

valores reais, ou seja os modelos apresentarem resultados insatisfatórios, é necessário voltar a 

otimiza-los. No fundo deverá ser construído um género de um sistema que permita avaliar de 

forma conjunta as três métricas, acuidade, sensibilidade e especificidade, dos modelos e avisar 

sempre que os resultados se encontrarem fora dos parâmetros inicialmente expectáveis. Deste 

modo será importante definir um determinado número de valores mínimos e colocar o grau de 

avaliação em 3 parâmetros, como por exemplo: bom, razoável e mau. No parâmetro bom, os 

modelos ainda apresentam resultados de acordo com o esperado logo não precisam ser alterados, 

no razoável o resultado dos modelos já fica um pouco aquém do desejado logo os modelos 

precisam ser otimizados, no mau os modelos apresentam resultados desfasados com a realidade, 

ou seja, não apresentam resultados expetáveis e devem ser retirados de funcionamento. 

3.7 Implementação 

Este projeto de dissertação não engloba a realização da fase de implementação. No entanto, com 

base nos resultados dos modelos de classificação obtidos, espera-se que este projeto possa servir 

como base de apoio fundamental ao processo de tomada de decisão nos cuidados intensivos do 

CHP, tendo em conta que foi realizado no âmbito do projeto INTCare abordado no Capítulo 2. 

Assim sendo, os modelos gerados estão aptos para serem integrados nos Sistemas Inteligentes 

de Apoio à Decisão Inteligente (SIAD). 
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Capítulo 4 - Resultados 

No total, e reunindo as abordagens A e B, com e sem CaseMix, foram gerados 48 modelos de 

classificação, resultantes do cálculo 16 cenários * 3 técnicas * 1 alvo = 48 modelos. As Tabelas 

19, 20, 21 e 22 apresentam o total de resultados da previsão para cada abordagem utilizada, 

referindo a técnica de DM utilizada, o cenário correspondente, e as métricas de avaliação 

utilizadas: sensibilidade, especificidade e acuidade. 

De acordo com os resultados obtidos para o reinternamento de doentes, ainda nas Tabelas 19, 

20, 21 e 22 estão selecionados a cinza os três melhores resultados ao nível da acuidade para 

cada abordagem utilizada. Nas Tabelas 15, 16, 17 e 18 podemos observar as matrizes de 

confusão do melhor modelo por cada abordagem A e B, com e sem CaseMix. A título de exemplo, 

e utilizando o modelo com melhores resultados obtidos podemos observar através da Tabela 18 

que a matriz de confusão apresenta uma taxa de verdadeiros positivos de 99,668% e de 

verdadeiros negativos de 98,122%. De acordo com as matrizes de confusão os melhores modelos 

por cada abordagem são:  

 DT_M1_NO_CASEMIX_A;  

 NB_M5_CASEMIX_A;  

 NB_M3_NO_CASEMIX_B;  

 NB_M7_CASEMIX_B.  

Ainda nas Figuras 13 e 14 é possível observar as curvas ROC em representação dos melhores 

modelos obtidos por cada abordagem, A e B, com e sem CaseMix. Reunindo a totalidade dos 

modelos de classificação, os 3 melhores modelos obtidos ao nível da acuidade são:  

 NB_M7_CASEMIX_B (98,9129%);  

 NB_M5_CASEMIX_B (98,1203%); 

 DT_M5_CASEMIX_B ou DT_M7_CASEMIX_B (96,7727%).  

O melhor modelo de classificação, NB_M7_CASEMIX_B, apresenta 99,668% de sensibilidade, 

98,122% de especificidade e 98,9129% de acuidade.  

Concluindo, foi possível obter modelos com resultados satisfatórios para a previsão de 

reinternamento de doentes nas UCI. Contudo os melhores resultados apenas foram atingidos 

quando se procedeu à construção de modelos de classificação através da abordagem B. Ou seja, 

devido aos resultados aquém do desejado através da abordagem A, optou-se por um oversampling 

dos dados com o objetivo de se equilibrar o número de ocorrências (reinternado e não reinternado). 
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Ainda com base nos resultados obtidos é possível concluir que para a obtenção de bons resultados 

foi importante incluir outros atributos que não os clínicos sobre o doente.   
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Capítulo 5 - Discussão 

Na conclusão de um projeto é altura de comparar os resultados obtidos com os pressupostos 

iniciais, mas também, avaliar o seu contributo científico. 

Na definição inicial dos objetivos foi determinado um aspeto essencial, responder à questão de 

investigação formulada. Deste modo foi importante seguir um conjunto de metodologias que 

permitisse um acompanhamento deste projeto. A metodologia de investigação Action Research, 

que combinou o trabalho de investigação com o trabalho de campo juntamente com os 

profissionais da área na procura por uma solução e a metodologia de acompanhamento de 

projetos de DM, CRISP-DM. Esta metodologia compreendeu as fases de Estudo do Negócio, Estudo 

dos Dados, Preparação dos Dados, Modelação e Avaliação. 

Em suma, atingiram-se resultados satisfatórios com os modelos de classificação, essencialmente 

através da abordagem B, com resultados de acuidade na ordem dos 98%. Contrariamente a 

abordagem A, de uma forma geral, apenas permitiu a obtenção de modelos de classificação 

satisfatórios na previsão de um doente não vir a ser reinternado, com valores de sensibilidade na 

ordem dos 99%. Importante realçar que com a inclusão de dados não clínicos, nomeadamente os 

atributos sexo e idade, houve uma melhoria substancial nos resultados atingidos. 

Nesse sentido, e de acordo com os resultados obtidos, é possível afirmar-se que foi possível através 

da utilização de técnicas de DM, prever a probabilidade de um doente vir a ser reinternado. O 

resultado deste projeto é assim relevante pois espera-se que venha a ser útil aos profissionais de 

saúde no apoio à tomada de decisão relativamente à previsão de reinternamento de doentes nas 

UCI. Como principal contribuição deste trabalho estão os modelos de DM gerados, que de acordo 

com os resultados obtidos vão permitir classificar os reinternamentos com uma elevada taxa de 

acuidade. 
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Capítulo 6 - Conclusões 

6.1 Síntese 

A readmissão de doentes nas UCI é frequente, com custos elevados, e muitas vezes associada a 

altas prematuras e à falta de acompanhamento adequado do doente no domicílio. Contudo 

começa se a perceber que esta taxa de readmissão pode ser substancialmente reduzida com a 

implementação de sistemas cada vez mais confiáveis que possam ajudar os profissionais de saúde 

na previsão da readmissão de doentes (Jencks, Williams, & Coleman, 2009). 

Esta dissertação tem como objetivo a apresentação de um conjunto de modelos de classificação, 

com dados oriundos da UCI do CHP, que ajudem a perceber a probabilidade de um doente vir a 

ser reinternado. 

Tendo em conta todo o desenvolvimento do processo de DM, estabelecidos os objetivos e 

formulada a questão de investigação foram recebidos os dados, onde se registaram algumas 

dificuldades e limitações devido à sua complexidade e tamanho. À medida que se foi avançando 

foram efetuadas análises e estudos dos mesmos, tendo se registados alguns dados com valores 

nulos ou incorretos. Após o processo de preparação dos dados, que se registou como a fase mais 

morosa e complexa, envolveu uma seleção, limpeza e transformação dos dados, onde foram 

obtidos 2 conjuntos finais, as abordagens A e B, que funcionaram como os atributos de entradas 

para o desenvolvimento de modelos de DM. Obtidos os resultados dos modelos, estes foram 

avaliados com o intuito de comparar com os objetivos inicialmente propostos. 

No desenvolvimento deste projeto recorreu-se a duas metodologias e a um conjunto de 

ferramentas de produtividade. A metodologia de investigação, Action Research e a metodologia de 

condução do processo de DM, CRISP-DM. As ferramentas foram o Oracle SQL Developer, Oracle 

Data Mining e o R. Dado o caso de estudo foram ainda selecionadas técnicas de classificação de 

modo a obter modelos de previsão. As técnicas associadas a estes modelos são: Árvores de 

Decisão (AD), Máquinas Vetores de Suporte (MVS) e Naïve Bayes. De acordo com os resultados 

obtidos e as métricas de avaliação estudadas, sensibilidade, especificidade e acuidade é possível 

afirmar-se que os resultados obtidos foram satisfatórios na previsão se um doente vai ser 

reinternado, na previsão se um doente não vai ser reinternado ou num equilíbrio entre ambos os 

casos. Ainda com o auxílio das Curvas ROC e das Matrizes de Confusão foi possível confirmar a 

qualidade dos resultados para os modelos de classificação obtidos. 
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Com base no trabalho desenvolvido e nos modelos de classificação obtidos espera-se que estes 

possam no futuro proporcionar uma decisão adequada do profissional de saúde em relação ao 

doente nos cuidados intensivos.  

6.2 Trabalho Futuro 

Concluído este estudo importa perceber em termos de trabalho futuro o que pode vir a ser 

acrescentado. Nomeadamente: 

 Criar novos modelos através da exploração e inclusão de novos atributos; 

 Determinar uma métrica de avaliação contínua dos modelos; 

 Criar padrões (clustering) para os reinternamentos através dos modelos gerados; 

 Integrar os modelos desenvolvidos num sistema de apoio à decisão, nomeadamente no 

INTCare; 

 Otimizar os modelos desenvolvidos. 



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
67 

 

Referências 

ACSS. (2012). Administração Central do Sistema de Saúde. Obtido de Administração Central do 

Sistema de Saúde: http://www.acss.min-

saude.pt/Portals/0/Circular%20Normativa%20n%C2%BA%2033-2012-

CD%20de%2019.07.2012.pdf 

Amit X. Garg, M., Neill K. J. Adhikari, M., Heather McDonald, M., M. Patricia Rosas-Arellano, M. 

P., P. J. Devereaux, M., Joseph Beyene, P., R. Brian Haynes, M. P. (2005). Effects of 

Computerized Clinical Decision Support Systems on Practitioner Performance and Patient 

Outcomes. JAMA. 

Araújo, D., & Pontes, M. (2002). Comissões de Ética: das bases teóricas à atividade quotidiana. 

Em Doenças Crónicas (pp. 301-319). Coimbra: Gráfica de Coimbra. 

Barua, S., Islam, M., & Murase, K. (2013). ProWSyn: Proximity Weighted Synthetic Oversampling 

Technique for Imbalanced Data Set Learning. Em Advances in Knowledge Discovery and 

Data Mining (pp. 317-328). Springer Berlin Heidelberg. 

Bayes, R. T. (1763). An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London. 

Beale, R., & Jackson, T. (1990). Neural Computing: an Introduction. Bristol: Adam Hilger. 

Bellazzi, R., & Zupan, B. (2008). Predictive data mining in clinical medicine: current issues and 

guidelines. International Journal Of Medical Informatics, 81-97. 

Billings, J., Blunt, I., Steventon, A., Georghiou, T., Lewis, G., & Bardsley, M. (2012). Development 

of a predictive model to identify inpatients at risk of re-admission within 30 days of 

discharge (PARR-30). BMJ Open. Obtido de NuffieldTrust. 

Chandra, S., Farmer, J. C., & Gajic, O. (2011). The use of an electronic medical record based 

automatic calculation tool to quantify risk of unplanned readmission to the intensive care 

unit: A validation study. Journal of Critical Care, 634.e9–634.e15. 

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Sheare, C., & Wirth, R. (1999). 

CRISP-DM 1.0. SPSS. 

Chung, H. M., & Gray, P. (1999). Special Section: Data Mining. Journal of Management Information 

Systems, 11-16. 

Crawley, M. J. (2007). The R Book. Wiley. 



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
68 

 

Gajic, O., Malinchoc, M., Comfere, T. B., Harris, M. R., Achouiti, A., Yilmaz, M., Farmer, J. C. 

(2008). The Stability and Workload Index for Transfer score predicts unplanned intensive 

care unit patient readmission: Initial development and validation. Em Crit Care Med (pp. 

676-682). Lippincott Williams & Wilkins. 

Giraldo, B., Garde, A., Arizmendi, C., Jané, R., Benito, S., Diaz, I., & Ballesteros, D. (2006). Support 

Vector Machine Classification Applied on Weaning Trials Patients. Proceedings of the 28th 

IEEE EMBS Annual International Conference, (pp. 5587–5590). New York City, USA. 

Goldfield, N. I., McCullough, E. C., Hughes, J. S., Tang, A. M., Eastman, B., & Averill, L. K. (2008). 

Identifying Potentially Preventable Readmissions . Health Care Financing, (pp. 30(1) 75-

91). 

Gortzis, L. G., Sakellaropoulos, F., Ilias, I., Stamoulis, K., & Dimopoulou, I. (2008). Predicting ICU 

survival: A meta-level approach. BMC Health Services Research. 

Güiza, F., Fierens, D., Ramon, J., Blockeel, H., Bruynooghe, M., Meyfroid, G., & Berghe, G. V. 

(2012). Predictive Data Mining in Intensive Care. Belgium. 

Guiza, F., Fierens, D., Ramon, J., Meyfroidt, G., Blockeel, H., Bruynooghe, M., & Berghe, G. V. 

(2007). Mining data from intensive care patients. Advanced Engineering Informatics, 243–

256. 

Hanson Iii, C., & Marshall, B. (2001). Artificial intelligence applications in the intensive care unit. 

Critical Care Medicine, 427-435. 

Health Information Systems. (2008). Potentially preventable readmission classification. 

Hosmer, D., & Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York: John Wiley Sons. 

Hospital de Santa Maria. (s.d.). Obtido em 16 de Dezembro de 2012, de Hospital de Santa Maria: 

http://www.hsm.min-saude.pt/Default.aspx?tabid=1823 

Intelligence, S. (Fevereiro de 2013). Hospital Readmissions on the Increase. Obtido de 

http://www.ssentif.com/archive/13_feb2013.shtml 

Jencks, S. F., Williams, M. V., & Coleman, E. A. (2009). Rehospitalizations among Patients in the 

Medicare Fee-for-Service Program. The New England Journal of Medicine, 360:1418-

1428. 

Lavesson, N. (2010). Predicting the Risk of Future Hospitalization. Workshop on Database and 

Expert Systems Applications (DEXA), (pp. 120-124). 

Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems.  



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
69 

 

Luthi, Burnand, McClellan, Flanders, & Pitts. (2004). Is readmission to hospital an Indicator of 

poor process of care for patients with heart failure? Qual Saf Health Care, (pp. (13).46-

51). 

Martins, F., & Miranda, T. (2012). Avaliação da Estabilidade de Taludes. Desempenho das Redes 

Neuronais versus Máquinas de Vetores de Suporte.  

Meyfroidt, G., Güiza, F., Ramon, J., & Bruynooghe, M. (2009). Machine learning techniques to 

examine large patient databases. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 23: 

127-143. 

Ministério da Saúde. (2003). Cuidados Intensivos: Recomendações para o seu desenvolvimento. 

Lisboa: Direcção-Geral da Saúde. 

Ministério da Saúde. (2006). Indicadores de desempenho do SNS.  

Nielsen, P., Myers, M., Lau, F., & Avison, D. (2009). Action Research. Communications Of The 

ACM.  

Piatetsky-Shapiro, G., Fayyad, U., & Smyth, P. (1996). From Data Mining to Knowledge Discovery 

in Databases. 

Portela, C. F. (2010). Obtido em 13 de Dezembro de 2012, de Portela, C. F. (3 de Fevereiro de 

2012). Obtido de 

http://filipeportela.com/Documents/Doutoramento/ID2739_Apresenta%C3%A7%C3%A3

o.pdf 

Portela, F., Pinto, F., & Santos, M. F. (2012). Data Mining Predictive Models For Pervasive 

Intelligent Decision Support in Intensive Care. Centro Algoritmi, Universidade do Minho, 

Portugal. 

Portela, Gago, Cortez, Silva, Rua, Santos, Machado, Quintas, P. (2012). Intelligent and Real Time 

Data Acquisition and Evaluation to Determine Critical Events in Intensive Medicine. 

Procedia Technology. 

Prati, Batista, & Monard. (2008). Curvas de ROC para avaliação de classificadores. IEEE LATIN 

AMERICA TRANSACTIONS, (pp. 215-222). 

Quintela, H. (2005). Sistemas de Conhecimento Baseados em Data Mining: aplicação à análise 

da estabilidade de estruturas metálicas.  

Ribeiro, P. (2003). Modelos de Previsão de Fenómenos Raros. Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto, Portugal: Tese de Mestrado. 

Russell, S. (1999). Reducing readmissions to the intensive care unit. Heart Lung. 



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
70 

 

Ryan, C. (2009). Readmission Impact Study, Ingenix helps employers save on unnecessary. 

Ingenix. 

S. Van Looy, S. V., Verplancke, T., Benoit, D., Hoste, E., Maele, G. V., Turck, F. D., & Decruyenaere, 

J. (2007). A novel approach for prediction of tacrolimus blood concentration in liver 

transplantation patients in the intensive care unit through support vector regression. 

Critical Care, 11(4):R83. 

Santos, Gago, Cortez, Silva, & Rua. (s.d.). Intelligent Decision Support in Intensive Care Medicine.  

Santos, M. F., & Azevedo, C. (2005). Data Mining Descoberta de conhecimento em bases de 

dados. FCA - Editora de Informática. 

Santos, M. F., Mathew, W., & Portela, C. F. (2011). Grid data mining for outcome prediction in 

intensive care medicine. Springer. 

Santos, M. Y., & Ramos, I. (2006). Business Intelligence Tecnologias da Informação na Gestão de 

Conhecimento. Editora de Informática. 

Shawa, M. J., Subramaniama, C., Tana, G. W., & Welgeb, M. E. (2001). Knowledge management 

and data mining for marketing. Em Decision Support Systems (pp. Vol:31 127–137). 

Elsevier. 

Silva, A. (2007). Modelos de Inteligência Artificial na análise da monitorização de eventos clínicos 

adversos, Disfunção/Falência de órgãos e prognóstico do doente. Universidade do Porto. 

Stitson, M., Weston, J., Gammerman, A., Vovk, V., & Vapnik, a. V. (1996). Theory of Support Vector 

Machines. University of London. 

Susman, G., & Evered, R. (1978). An assessment of the scientific merit of action research. 

Administrative Science Quarterly, 23: 582-603. 

Teichmann, E., Demir, E., & Chaussalet, T. (2010). Data Preparation for clinical data mining to 

identify patients at risk of readmission. IEEE 23rd International Symposium on Computer-

Based Medical Systems, (pp. 184-189). 

Walraven, C. V. (2010). Derivation and validation of an index to predict early death or unplanned 

readmission after discharge from hospital to the community. Canadian Medical Association 

Journal, 551-557. 

Wiki de Ciência e Tecnologia em Saúde. (Janeiro de 2013). Obtido de 

http://mimwiki.med.up.pt/index.php/Imagem:HyperplanesPS.png 

 



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
71 

 

Anexo A 

 

Figura 15 - Atributos PO2, FIO2 e PCO2 em bruto. 
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Anexo B 

 

Figura 16 - Atributos PO2, FIO2, PCO2 e PO2/FIO2 pós-preparação dos dados. 

  

10.5 46 62 77 92 112 142 196 360

Distribuição de PO2

%
 I

n
c
id

ê
n
c
ia

s

0
.0

0
0

0
.0

0
2

0
.0

0
4

0
.0

0
6

0
.0

0
8

0.4 24 34 37 46 55 66 76 86 97

Distribuição de FIO2

%
 I

n
c
id

ê
n
c
ia

s

0
.0

0
0
.1

0
0
.2

0
0
.3

0

11.3 27 34 41 48 55 62.7 72 88.6

Distribuição de PCO2

%
 I

n
c
id

ê
n
c
ia

s

0
.0

0
0

0
.0

0
2

0
.0

0
4

0
.0

0
6

0
.0

0
8

28.8 91 129 169 215 273 354 470

Distribuição de PO2.FIO2

%
 I

n
c
id

ê
n
c
ia

s

0
.0

0
0
0

0
.0

0
1
0

0
.0

0
2
0

0
.0

0
3
0



Previsão de Reinternamentos em Medicina Intensiva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
73 

 

Anexo C 

 

Figura 17 - Atributo Idade com dados em bruto. 
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Anexo D 

 

Figura 18 - Atributos Idade e Tempo Estadia pós-preparação dos dados. 
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Anexo E 

Variáveis 
Qualitativas 

Frequências 
Absolutas 

Frequências 
Relativas (%) 

Sexo   
 Masculino 2793 58,74 
 Feminino 1962 41,26 

salaemergencia   
 True 125 6,52 
 False 1791 93,48 

 

Variáveis 
Qualitativas 

Frequências 
Absolutas 

Frequências 
Relativas (%) 

Sexo   
 Masculino 9165 59,62 
 Feminino 6207 40,38 

Reinternamento   
 0 15169 98,66 
 1 203 1,34 

salaemergencia   
 True 1764 11,48 
 False 13608 88,52 

   
salaemergencia_score   

 0 1764 11,48 
 8 13608 88,52 

Tempoestadia_score   
 0 2443 15,89 
 1 8886 57,81 
 14 4043 26,3 

Po2/fio2_score   
 0 2786 18,12 
 5 9431 61,35 
 10 1891 12,3 
 13 1264 8,22 

Pco2_score   
 0 4280 27,84 
 5 11092 72,16 
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Anexo F 

 

Figura 19 - Distribuição das Classes PO2/FIO, PCO2 e Tempo_Estadia. 
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