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RESUMO 
 

Introdução: o diagnóstico da doença celíaca é um processo complexo devido à 

multiplicidade dos sintomas, sinais, grupos de risco, formas de apresentação e intersecção 

dos sintomas com outras doenças. Para a confirmação da suspeita diagnóstica, é 

imprescindível a realização da biopsia do intestino delgado, o padrão-ouro. Objetivo: 

desenvolver um sistema de apoio à decisão, em ambiente web, integrado a um 

classificador automático para reconhecimento dos casos de doença celíaca. Métodos: um 

sistema web foi construído para suportar um protocolo eletrônico esquematizado para 

atendimento e registro dos dados clínicos dos pacientes. Uma avaliação preliminar de 

usabilidade foi realizada. Uma base de dados de retrospectiva com 178 casos clínicos para 

treinamento foi construída. Foram testados 270 classificadores automáticos disponíveis no 

software Weka 3.6.1, utilizando cinco técnicas de inteligência artificial, a saber, árvores de 

decisão, classificador bayesiano, k-vizinhos próximos, máquinas de vetor de suporte e 

redes neurais artificiais. As métricas analisadas foram área sob a curva ROC, 

sensibilidade, especificidade e taxa de acerto, utilizadas nessa sequência como critério 

para seleção do algoritmo a ser implantado no sistema web. O algoritmo com maior AUC 

foi selecionado e acoplado ao sistema web, gerando o software intitulado SADCEL. Uma 

base de dados de teste foi construída, com 38 casos clínicos, para a avaliação do SADCEL 

em relação à utilidade diagnóstica. A hipótese diagnóstica apontada pelo SADCEL foi 

comparada às indicadas pelos especialistas durante a realização da consulta por meio de 

estatística kappa. Resultados: o sistema web foi avaliado pelos usuários com nível 

excelente de usabilidade, com SUS-score de 83,5 ± 10,0. Na fase de treinamento, as 

melhores métricas foram apresentadas pelo algoritmo AODE F-1, do tipo classificador 

bayesiano, com taxa de acerto 80,0%, sensibilidade 0,78, especificidade 0,80 e AUC 0,84. 

Comparado ao padrão ouro, o SADCEL alcançou uma precisão de 84,2% com um nível de 

concordância diagnóstica de k = 0,68 (p <0,0001), o que indicou um bom nível de 

concordância. A mesma taxa de acerto foi obtida na comparação entre as indicações do 

diagnóstico dos especialistas e o padrão-ouro, com k = 0,64 (p-value <0,0001). Entre a 

indicação do especialista e do SADC, obteve-se k = 0,46 (p-value = 0,0008), o que indica 

concordância moderada. Conclusão: o nível de precisão alcançado pelo algoritmo de 

classificação automática integrado ao sistema web evidencia a utilidade potencial da 

SADCEL no auxílio ao diagnóstico de doença celíaca  

 

Palavras-chave: Sistemas de apoio à decisão clínica, doença celíaca, inteligência artificial. 
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ABSTRACT 
Introduction: the diagnosing of celiac disease involves some complexity due to its multiple 

symptoms, signs, risk groups, presentation and the wide possibility of differential diagnosis. 

In order to confirm the diagnosis of celiac disease, it is required to perform the biopsy or the 

small intestine, the gold standard. Objective: to develop a decision making support system, 

in web environment, including an automated classifier to recognize cases of celiac disease, 

to be previously selected among experimental models drawing upon techniques of artificial 

intelligence. Methods: a web system was implemented to support an electronic protocol 

designed to help with celiac disease investigation and collect clinical data. A preliminary 

assessment of this system usability was performed through the analysis of a questionnaire 

based on the System Usability Scale (SUS) completed by 10 direct users of the web system 

implemented. A retrospective database with 178 cases was build for training the automated 

classifier. A total of 270 automated classifiers available in the software Weka 3.6.1 were 

tested using 5 artificial intelligence techniques – decision tree, K-nearest-neighbor, 

Bayesian classifier, support vector machine and artificial neural networks. The parameters 

area under the receiver operating characteristic curve (AUC), sensitivity, specificity and 

correctness rate were used, in the order above, as criteria to select the classification 

algorithm to be implemented in the web system. The algorithm with the largest AUC was 

included in the web system whose software was named SADCEL. A database with 38 

clinical cases was built to assess the diagnostic power this software. The diagnostic 

hypothesis obtained from SADCEL was compared with those reached by the specialists 

participating in the study using Kappa Statistic. Results: the preliminary usability score 

attained by the web system was 83.5 ± 10.0 (excellent). The Bayesian classifying algorithm 

AODE F1 had the best performance scoring 80.0% for correctness, 0.78 for sensitivity, 0.84 

for specificity and 0.84 for AUC. Compared with the study gold standard, SADCEL achieved 

an accuracy of 84.2% with a level of agreement with the diagnostic gold standard rated as k 

= 0.68 (p-value < 0.0001), indicative of good level of agreement. The level of agreement 

between the specialist diagnostic hypothesis and the diagnostic gold standard was rated as 

k = 0.64 (p-value < 0.0001). The agreement between the specialist and SADCEL diagnostic 

hypotheses was rated as k = 0.46 (p-value) indicative of moderate level of agreement. 

Conclusion: the level of accuracy attained by the classifying algorithm incorporated in this 

study´s web system evidences the potential usefulness of SADCEL in helping with 

diagnosing celiac disease in clinical set. This study is, thus, expected to be a contribution 

towards the establishing of a computational means of diagnosing the celiac disease. 

Key-words: Decision support systems, clinical; celiac disease; artificial intelligence.



 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução do conhecimento em medicina trouxe a necessidade da inserção na 

rotina do médico de uma grande quantidade de dados biomédicos, exames clínicos e 

terapias a serem analisados em um processo de decisão clínica. Sistemas 

computacionais para auxiliar a decisão médica têm sido alvo de estudos durante as 

últimas décadas. 

Técnicas de inteligência artificial têm sido utilizadas no desenvolvimento de 

sistemas que se destinam a ajudar o médico na formulação de diagnósticos, 

prognósticos e tomada de decisão terapêutica para problemas clínicos complexos. 

Neste estudo um sistema de apoio à decisão é proposto para auxiliar o 

diagnóstico da doença celíaca. 

 

1.1 Doença Celíaca 
 

A doença celíaca é definida como uma intolerância permanente ao glúten, 

proteína presente no trigo, centeio e cevada caracterizada por ser uma enteropatia 

mediada por células T, que acomete indivíduos geneticamente susceptíveis, cuja 

característica essencial é a atrofia total ou parcial da mucosa do intestino delgado 

proximal causando má absorção dos alimentos (Sdepanian et al., 1999; Rodrigo, 2006). 

Não se trata apenas de uma alteração digestiva, mas de uma desordem sistêmica 

autoimune, uma resposta exagerada a uma agressão ambiental. 

A doença é o resultado de uma combinação de fatores genético e um gatilho 

ambiental (Sollid, 2005). O fator genético é determinado pelos genes codificadores de 

proteínas conhecidos como antígenos de histocompatibilidade leucocitária (HLA). 

Cerca de 90% das pessoas com doença celíaca têm o gene HLA DQ2 ou DQ8, 

enquanto que cerca de 30% da população geral têm uma das versões (Sociedade 

Brasileira de Pediatria, 2007). Fasano (2009), no entanto, afirma que, além dos fatores 

citados, o distúrbio se desenvolve quando uma pessoa exposta ao glúten tem o 

intestino delgado anormalmente permeável, possibilitando que uma grande quantidade 

de fragmentos de glúten incite as células do sistema imunológico. 

Fasano e Catassi (2001) apontam que a prevalência mundial da doença celíaca 

é de 1:266, atingindo cerca de 1 a 2% da população mundial, geralmente, crianças. No 
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Brasil, Oliveira et al. (2007) estimou a prevalência da doença celíaca em doadores de 

sangue na cidade de São Paulo em 1:214 e Galvão et al. (2004) estimou em torno de 

1:275 em Ribeirão Preto, São Paulo. Em valores absolutos, considerando a prevalência 

de 1:275 em uma população de 185 milhões de habitantes, a estimativa é que o 

número de pessoas atingidas estaria em torno de 673.000 pessoas no Brasil.  

Três formas de apresentação são reconhecidas para a doença celíaca: forma 

clássica ou típica, não-clássica ou atípica e silenciosa ou assintomática (Torres et. al, 

2007; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007). 

O diagnóstico da doença celíaca é uma tarefa complexa, uma vez que, além da 

forma clássica ou típica que se manifesta com diarréia crônica, parcela considerável de 

pacientes com doença celíaca não apresenta sintomas gastrointestinais, mas sintomas 

isolados ou em conjunto de diferentes sistemas, como por exemplo, hematopoiético, 

endócrino, reprodutor, locomotor e neurológico, o que caracteriza a forma atípica ou 

não clássica.  

A forma silenciosa ou assintomática é caracterizada pela ausência de 

manifestações clínicas, com presença de alterações sorológicas e lesão histológica. 

Deve-se também ressaltar que a chance de desenvolver a doença celíaca é maior nos 

grupos de risco como nos familiares de primeiro grau, pacientes com doenças 

autoimunes, como diabetes mellitus dependentes de insulina, síndromes de Down, 

Turner e Williams, pacientes com anemia por deficiência de ferro refratária ao 

tratamento, baixa densidade mineral óssea ou retardo puberal (Fasano e Catassi, 

2001; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007). A prevalência entre indivíduos com alto 

grau de parentesco é de aproximadamente 8 a 12% (Rodrigo, 2006). Barker e Liu 

(2008) indicam que a prevalência da doença em pacientes com diabetes tipo 1 é de 5-

10%, com tireoidite autoimune, de 8%, síndrome de Down, de 7-16% e síndrome de 

Turner, de 4-6%. No sul do Brasil, Nisihara et al. (2005) identificaram que a prevalência 

entre crianças e adolescentes com síndrome de Down é de 5,6%. 

 No Quadro 1 estão detalhados os sintomas referentes às formas de 

manifestação da doença celíaca. 

O protocolo para o diagnóstico definitivo da doença celíaca foi proposto pela 

Sociedade Européia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição 

(European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition - 

ESPGHAN) (http://espghan.med.up.pt/joomla/). Segundo Fasano e Catassi (2001), a 

http://espghan.med.up.pt/joomla/
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ESPGHAN recomenda que para o diagnóstico definitivo da doença celíaca é 

necessária a compatibilidade com a doença celíaca da história e manifestações 

clínicas, dos testes sorológicos, a saber, anticorpo antigliadina, anticorpo antiendomísio 

e anticorpo antitransglutaminase, e do grau de atrofia vilositária apresentada pela 

mucosa do intestino delgado. A Tabela 1 mostra os dados referentes aos testes 

sorológicos para a doença celíaca. 

 

Quadro 1 - Manifestações clínicas de pacientes celíacos não tratados (Adaptado 

de Sdepanian et al. (1999), Rodrigo (2006) e Torres et al. (2007)) 

Tipo de 
manifestação 

Sintomas 

Clássica ou típica 
Diarréia crônica, vômitos, anemia, irritabilidade ou apatia, falta de apetite, déficit 
de crescimento, distensão abdominal, diminuição do tecido celular subcutâneo, 
atrofia da musculatura glútea 

Não-clássica ou 
atípica 

Dermatite herpetiforme, constipação intestinal, alopecia, baixa estatura, 
osteoporose, hipoplasia do esmalte dentário, úlcera aftosa, esterilidade, edema 
de aparição abrupta, anemia por deficiência de ferro refratária à ferroterapia 
oral ou deficiência de folato e vitamina B12, artralgia ou artrites, atraso puberal, 
irregularidade do ciclo menstrual, esterilidade, abortos de repetição, 
manifestações neurológicas ou psiquiátricas, fraqueza ou perda de peso 

Assintomática ou 
silenciosa  
(grupos de risco) 

Familiares de primeiro grau de pacientes com doença celíaca, pacientes que 
apresentam distúrbios endócrinos, neurológicos, hepáticos, reumatológicos, 
cardíacos, cutâneos, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de 
Willian e deficiência seletiva do IgA 

 

 

Tabela 1 - Testes sorológicos para detecção da doença celíaca  

Anticorpo Sensibilidade (%) Especificidade (%) 

Antigliadina (AGA) 79–90 82–95 

Antiendomísio (AEA) 85–98 97–100 

Antitransglutaminase (tTG) 95–98 94–95 
 

Fonte: Barker e Liu (2008) 

 

No Brasil, para a padronização do diagnóstico e tratamento, a Sociedade 

Brasileira de Pediatria publicou o Fluxograma de Diagnóstico da Doença Celíaca 

(Anexo 2 – Fluxograma de Diagnóstico da Doença Celíaca, pág. 86), integrante do 

documento científico Protocolo Clínico e Diretrizes da Doença Celíaca (Sociedade 

Brasileira de Pediatria, 2007). 

A análise do fluxograma mostra que o diagnóstico é o resultado da avaliação 

dos sintomas e sinais de forma global, não excludente, isto significa que, mesmo que o 

paciente apresente a forma clássica com ocorrência de diarréia crônica, outros 
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sintomas, histórico familiar e grupos de risco deverão ser considerados para o 

levantamento da suspeita diagnóstica inicial e indicação de exames sorológicos e 

biopsias.  

Para a confirmação da suspeita diagnóstica da doença celíaca é indispensável a 

realização de biopsia do intestino delgado (Fasano e Catassi, 2001; Sociedade 

Brasileira de Pediatria, 2007), um exame invasivo e dispendioso. O padrão-ouro para o 

diagnóstico da doença celíaca reside na demonstração de que a mucosa do intestino 

delgado apresenta alterações (Setty et al., 2008), com grau de atrofia vilositária Marsh 

tipo III ou IV (Marsh, 1992).  

Segundo Sdepanian (1999), a anamnese detalhada associada ao exame físico 

possibilita estabelecer um diagnóstico inicial, para o caso da apresentação típica ou 

atípica da doença. Para os casos em que a doença apresenta-se de forma 

assintomática, a investigação do histórico familiar e dos fatores de risco associados é 

fundamental.  

O diagnóstico inicial da doença celíaca pode tornar-se mais difícil, pois além de 

todas as formas de apresentação, alguns sintomas importantes apresentados pelas 

doenças inflamatórias intestinais (colite ulcerativa e a doença de Crohn) são comuns, a 

saber: náusea, vômitos, diarréia, dor abdominal, retardo de crescimento, anorexia, 

perda de peso, febre e anemia leve (Sdepanian e Fagundes-Neto, 2001). 

O tratamento para a doença celíaca é a dieta isenta de glúten. O monitoramento 

e a obediência à dieta são essenciais para impedir a manifestação dos sintomas ou 

agravamento da doença, o que levaria à desidratação e crise. Hill et al. (2005) afirma a 

importância do monitoramento após o diagnóstico final, através de testes sorológicos e 

da possibilidade de aparecimento de novos sintomas. 

Segundo Leeds et al. (2008), a doença celíaca não tratada está associada a 

uma série de complicações não malignas, como anemia, baixa densidade mineral 

óssea, doenças autoimunes, problemas de reprodução, septicemia e manifestações 

neurológicas, assim como malignas, a saber, linfoma, carcinoma de esôfago e faringe e 

adenocarcinoma de intestino delgado. 

O controle dos registros dos pacientes é um elemento importante para a 

avaliação da evolução clínica, visto que há a possibilidade do aparecimento de novos 

sintomas. Fasano e Catassi (2001) citam que o protocolo para diagnóstico da doença 

celíaca, proposto pela ESPGHAN recomenda que, além da história clínica e exames 
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sorológicos e histológicos compatíveis, deve-se também avaliar a resposta à dieta 

isenta de glúten e outras condições clínicas que realmente estejam de acordo com 

esse diagnóstico. Desta forma, o processo diagnóstico deve ser contínuo e a 

disponibilização dos dados clínicos é um item complementar que pode apoiar o 

diagnóstico assim como o processo terapêutico. 

 

1.2 Sistemas de Apoio à Decisão  
 

Um sistema de apoio à decisão clínica (SADC) é definido, geralmente, em 

termos de uma característica essencial: o provimento de informações para que o 

profissional possa ser munido de elementos de forma que decisão ótima possa ser 

alcançada. As definições seguintes ilustram esse aspecto:  

Um SADC é um sistema de informação utilizado para integrar informações 

clínicas e do paciente e prover apoio para a tomada de decisões nos cuidados ao 

paciente (DeCS, 2010). 

Um sistema de apoio à decisão clínica é qualquer programa projetado para 

ajudar profissionais de saúde na tomada de decisão (Musen et al., 2006). 

Sigulem et al. (1998) afirma que a principal motivação para o desenvolvimento 

dos sistemas de apoio à decisão em medicina reside no aumento progressivo da 

quantidade de dados, informações e conhecimentos que o médico de hoje deve utilizar 

para exercer adequadamente a sua profissão.   

Segundo Denekamp (2007), a expectativa é que os SADCs diminuam a 

distância entre as evidências e a prática clínica, ao disponibilizar dados relevantes e 

conhecimento no ponto de cuidado. 

Os SADCs podem ser categorizados segundo o tipo de suporte ao médico: ativo, 

quando provêem alertas ativamente ou passivo, se apenas responde quando há uma 

solicitação específica. Os SADCs também podem ser categorizados segundo o método 

empregado para prover o apoio: se sistemas baseados em conhecimento ou em 

aprendizagem de máquina e padrões estatísticos de reconhecimento (Berner e La 

Lande, 2007). 

Um SADC é composto por três partes: a interface homem-máquina, a base de 

dados e a metodologia de processamento (ou mecanismo de inferência), cujo propósito 

é transformar os dados da base de dados em informação que seja útil na tomada de 
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decisão (Druzdzel e Flynn, 2002). Um projeto de SADC deve, portanto, promover a 

integração desses elementos distintos, de forma a possibilitar que os dados relevantes 

sejam facilmente acessados pelos médicos.  

Em termos da interface homem-máquina, a usabilidade (Nielsen, 2003) é uma 

métrica importante a ser avaliada num SADC, que propicia uma avaliação da 

adequação às necessidades do usuário de forma eficiente. A composição da base de 

dados e a metodologia de processamento são elementos essenciais à funcionalidade 

do SADC, pois podem provê-lo de análises não lineares e complexas, inerentes aos 

sistemas biológicos, por meio de técnicas de inteligência artificial (IA). Essa 

característica é importante para o processo diagnóstico, pois a relação entre as 

variáveis que determinam o diagnóstico são multidimensionais e não-lineares, o que 

dificulta a análise por métodos estatísticos tradicionais.   

Os benefícios da utilização de técnicas de IA em medicina foram sintetizados por 

Ramesh et al. (2004). Para os autores, o grande desafio da medicina moderna é lidar 

com a grande quantidade de dados e conhecimentos necessários para resolver 

problemas clínicos complexos. Redes neurais artificiais (RNA) têm sido uma das 

técnicas mais utilizadas em medicina. Outras aplicações constam de sistemas 

especialistas baseados em lógica fuzzy, computação evolucionária e sistemas 

inteligentes híbridos.  

Diversas técnicas, problemas clínicos e especialidades têm sido testadas desde 

os anos de 1970. Além de modelos experimentais, a quantidade de ensaios clínicos 

tem aumentado na última década. Lisboa e Taktak (2005) mostraram em um artigo de 

revisão que a quantidade de estudos utilizando RNA em diagnóstico clínico para câncer 

aumentou de dez publicações em 1999 para 38 em 2003. Nos ensaios clínicos 

analisados, o problema clínico predominante foi diagnóstico clínico com a ocorrência 

também de prognóstico e análise de imagens. 

Historicamente, um dos primeiros SADCs de sucesso foi desenvolvido para 

gastroenterologia no final da década de 60, especificamente, para o processo 

diagnóstico e decisão da dor abdominal aguda não traumática: o Leeds Abdominal Pain 

System (Musen et al., 2006).  Dados clínicos e laboratoriais da primeira consulta foram 

analisados por meio da Teoria da Probabilidade de Bayes, sendo considerados dois 

pressupostos: a independência condicional e a exclusividade mútua dos sete 

diagnósticos propostos, a saber, apendicite, diverticulite, úlcera perfurada, coleciste, 
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obstrução do intestino delgado, pancreatite e dor abdominal inespecífica. A taxa de 

acerto apresentada pelo SADC atingiu 91,8% dos 304 casos analisados, um valor 

muito superior à taxa de diagnósticos corretos apontados pelos médicos, que variou 

entre 65% e 80%. Duas questões fundamentais sobre SADCs foram levantadas no 

artigo original: os médicos realmente precisam de SADCs? Os SADCs podem oferecer 

qualquer vantagem mensurável em termos de precisão diagnóstica? A resposta só 

pode ser conferida em um ambiente clínico real, em um estudo controlado que 

possibilite verificar as métricas sem e com o SADC.  

Um exemplo promissor de melhorias na prática médica é encontrado no estudo 

de Onisko (2002), que descreve um sistema de apoio à decisão para doenças 

hepáticas (HEPAR II) baseado em redes bayesianas.  A taxa de acerto do HEPAR II foi 

de 70%, contra 33% dos especialistas.  A interação dos médicos com o sistema 

resultou no dobro da taxa de acerto, em relação à situação anterior, respectivamente, 

65,8% contra 33,6%. 

 

1.3 Proposta do Trabalho 
 

Este trabalho surgiu a partir da necessidade inicial de informatização do registro 

de consultas realizadas no Ambulatório de Gastropediatria do Departamento de 

Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, sob chefia da profª Drª. Vera Lúcia 

Sdepanian. Um dos benefícios desse processo deveria ser a obtenção de uma base de 

dados, em que dados demográficos e clínicos referentes a sintomas, sinais e dados 

biomédicos estivessem padronizados.  

A partir das informações veiculadas pela profª. Drª. Vera Lúcia Sdepanian 

soube-se que o ambulatório dispunha de uma quantidade de registros de pacientes 

com doença celíaca que se estimou superior a qualquer outro serviço no Brasil. Além 

disso, trata-se de um ambiente de diagnóstico e pesquisa de várias doenças 

gastrointestinais, em especial da doença celíaca.  

Outro fator determinante foi que, numa pesquisa inicial, não foram encontradas 

referências na literatura disponível acerca da aplicação de técnicas de inteligência 

artificial especificamente ao diagnóstico da doença celíaca.  

Desta forma, a proposta inicial desse trabalho foi desenvolver um sistema web 

para suportar a informatização do processo de registro de consultas. Um dos produtos 
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desse processo seria a obtenção de uma base de dados dos pacientes do ambulatório 

para futuras pesquisas. 

Essencialmente, porém, o produto esperado desse processo foi a possibilidade 

de desenvolvimento de um SADC específico para a identificação dos casos de doença 

celíaca de forma a auxiliar o processo diagnóstico, baseado em técnicas de inteligência 

artificial, além de suprir o SADC de ferramentas que possibilitem facilitar a avaliação 

contínua do paciente.  

 

1.4 Organização da Dissertação 
 

Esta dissertação está distribuída da forma seguinte: 

 Capítulo 1: o capítulo corrente; 

 Capítulo 2: são apresentados os objetivos gerais e específicos desse 

trabalho; 

 Capítulo 3: são apresentados os materiais e métodos utilizados ao 

desenvolvimento do software, na avaliação das técnicas de inteligência 

artificial empregadas e avaliação do software; 

 Capítulo 4: são apresentados os resultados desse trabalho, que constam 

do SADC obtido e avaliações realizadas. 

 Capítulo 5: discussão dos resultados alcançados; 

 Capítulo 6: conclusão; 

 Capítulo 7: são apresentadas as perspectivas acerca dos trabalhos 

futuros. 
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2 OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem por objetivo descrever a construção e avaliação de um SADC 

específico para a classificação de casos clínicos de doença celíaca, aplicando técnicas 

de inteligência artificial. 

Os objetivos específicos estabelecidos foram: 

1. Realizar uma revisão da literatura de forma a verificar o estado da arte 

dos SADCs descritos em gastroenterologia; 

2. Desenvolver um sistema computacional em ambiente web que 

implemente um protocolo para o atendimento e registro de dados clínicos 

dos pacientes, estruturado para a obtenção de dados específicos para a 

doença celíaca; 

3. Avaliar que técnica de inteligência artificial apresenta as melhores 

métricas em temos da eficiência no reconhecimento da doença celíaca e 

integrar o algoritmo e parâmetros determinados ao sistema web. 

4. Avaliar o SADC em termos de utilidade ao diagnóstico da doença celíaca 

e usabilidade. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo foi descrita a metodologia de desenvolvimento do SADC para 

diagnóstico da doença celíaca, intitulado SADCEL, e o processo para avaliação do 

produto em termos de utilidade diagnóstica. 

Para a obtenção do SADCEL um sistema web, descrito inicialmente, foi proposto 

e desenvolvido para suportar a implantação de um protocolo eletrônico para 

atendimento e possibilitar a obtenção de uma base de dados.  

Após a implantação do sistema web uma base de dados foi construída. Uma 

base de treinamento foi submetida a um rol de classificadores, cujo desempenho foi 

analisado. O algoritmo para classificação automática com melhores métricas foi 

escolhido e integrado ao sistema web, resultando no software intitulado SADCEL.  

O sistema de apoio à decisão para reconhecimento dos casos de doença 

celíaca em ambiente web, SADCEL, tem por objetivo promover a aquisição dos dados 

por meio de um protocolo eletrônico estruturado para atendimento ao paciente, a 

recuperação em forma de texto e o processamento dos dados clínicos necessários ao 

processo diagnóstico por meio da integração a uma ferramenta de análise 

fundamentada em técnicas de inteligência artificial.  

 

3.1 Comitê de Ética em Pesquisa e Conflito de Interesses 
 

Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob o protocolo de número 0927/08 

em 27 de junho de 2008 (Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, pág. 

84). 

Os autores declararam não haver conflito de interesse na condução dessa 

pesquisa. Esta pesquisa não foi conduzida com a participação de pacientes 

diretamente, não oferecendo fatores de risco aos mesmos. 

 

3.2 Materiais 
 

Os recursos de software e hardware utilizados no desenvolvimento do SADCEL 

foram descritos nos tópicos seguintes. 
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3.2.1 Software 
 

Para o desenvolvimento do sistema web, os parâmetros considerados para a 

escolha das ferramentas foram: software livre, desempenho, multiplataforma, 

segurança e integração entre as várias tecnologias web. Foram utilizados os softwares: 

 Sistema operacional Windows XP®(http://www.microsoft.com/windowsxp) : 

plataforma para desenvolvimento do sistema web; 

 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL Server® versão 

5.0 (http://www.mysql.org): armazenamento dos dados; 

 Linguagem PHP® (Hypertext Preprocessor) (http://www.php.net): 

desenvolvimento da interface (camada de apresentação) e 

processamento no servidor. 

 

Para o treinamento e teste dos algoritmos para classificação automática foi 

utilizado o software livre Weka 3.6.1 (http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/), com 

licença de uso GNU General Public License.  

Para o desenvolvimento do middleware Quick (Hummel et al., 2010), necessário 

para o acoplamento entre o sistema web e o software Weka 3.6.1, foram utilizados: 

 Linguagem de programação Java (http://www.java.com/) utilizando o Java 

Development Kit (JDK) 1.6 update 16: desenvolvimento do projeto; 

 Apache Tomcat 6.0.18 (http://tomcat.apache.org/): servidor web; 

 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): MySQL® 5.0.51a. 

 

3.2.2 Hardware 
 

 Notebook Dell Latitude D520, processador Intel Core2Duo, 2,5 Gbytes de 

memória RAM, HD de 120 Gbytes: desenvolvimento e testes do SADCEL. 

 

3.3 Revisão da Literatura 
 

Com a finalidade de verificar o estado da arte dos SADCs recentes 

desenvolvidos para gastroenterologia foi realizada uma revisão da literatura. 

http://www.microsoft.com/windowsxp
http://www.mysql.org/
http://www.php.net/
http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/
http://www.java.com/)
http://tomcat.apache.org/):
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No período entre 12 e 13 de julho de 2010 foi realizada uma busca na base de 

dados PubMed®  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) para fins de verificação da 

ocorrência de sistemas de apoio à decisão em gastroenterologia. Foi selecionado um 

conjunto de descritores pesquisados no Medical Subject Headings (MeSH) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). De forma a ampliar o escopo da busca, alguns 

termos não encontrados no MeSH foram utilizados. Os descritores e termos 

selecionados foram agrupados da forma seguinte: 

 Sistemas de apoio à decisão: clinical decision support systems [MeSH],  

decision support systems, clinical [MeSH]; 

 Termos médicos referentes a gastroenterologia: gastroenterology [MeSH], 

abdominal pain [MeSH],  reflux, gastritis [MeSH], bowel or intestines 

[MeSH], stomach [MeSH], gastrointestinal, liver [MeSH]. 

 

Como estratégia de pesquisa uma expressão foi composta utilizando o operador 

OR para termos de mesmo grupo e AND para a junção dos grupos, o que resultou em 

("gastroenterology" OR "abdominal pain" OR "reflux" OR "gastritis" OR "bowel" OR 

“intestines” OR "stomach” OR “gastrointestinal” OR “liver”) AND ("clinical decision 

support systems" OR "decision support systems, clinical"). 

Foram incluídos artigos publicados no período entre 2005 e 2010, originais e em 

língua inglesa, resultando em 33 registros.  Após leitura dos resumos, foram excluídos 

os artigos que não apresentaram uma descrição de um SADC com foco no diagnóstico 

ou prognóstico de doenças do aparelho digestivo, o que resultou em cinco artigos 

completos para leitura. 

Todos os artigos foram lidos, analisados pela pesquisadora principal e o 

questionário para revisão da literatura preenchido (APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

PARA REVISÃO DA LITERATURA – SADC, pág. 96).  

Diante desse resultado inexpressivo, uma nova estratégia de busca na base de 

dados PubMed foi realizada uma busca de artigos recentes que descrevessem 

aplicações de técnicas de IA em gastroenterologia. Um conjunto de descritores 

pesquisados no MeSH foi composto e, para ampliar o escopo da busca alguns termos 

não encontrados no MeSH foram utilizados. Os descritores e termos utilizados foram: 

“artificial intelligence” [MeSH], “bayesian networks”, “decision trees” [MeSH], “artificial 

neural networks”, “fuzzy logic” [MeSH] e “data mining” [MeSH].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Para a estratégia de busca, a seguinte expressão foi composta: 

(“gastroenterology” OR “abdominal pain” OR “reflux” OR “gastritis” OR “bowel” OR 

“intestines” OR “stomach” OR “gastrointestinal” OR “liver”) AND (“artificial intelligence” 

OR “bayesian networks” OR “decision trees” OR “artificial neural networks” OR “fuzzy 

logic” OR “data mining”).  

A busca resultou em 384 artigos publicados entre 2005 e 2010. Foram incluídas 

apenas publicações originais, com resumo disponível e em língua inglesa, resultando 

em 295 itens.  

Os títulos de cada publicação foram lidos e excluídos os estudos que não 

descreviam aplicações não relacionadas a essa busca, por exemplo, tratamento de 

imagens médicas e genética. Após essa fase, restaram 24 publicações. Destas, duas 

publicações não foram encontradas, restando 22 para a leitura do resumo. 

Após a leitura dos resumos, foram excluídas as publicações que não 

apresentaram descrições de aplicações de inteligência artificial no diagnóstico ou 

prognóstico de doenças do aparelho digestivo, o que resultou em 10 artigos completos 

para leitura. 

Todos os artigos foram lidos, analisados pela pesquisadora principal e o 

questionário para revisão da literatura preenchido (APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO 

PARA REVISÃO DA LITERATURA - IA, pág.97).  

 

 3.4 Desenvolvimento do Sistema Web 
 

Nas seções seguintes, o processo de desenvolvimento do sistema web para 

suportar o protocolo para atendimento ao paciente foi descrito. 

 

3.4.1 Definição do Escopo do Sistema Web 
 

Este estudo foi conduzido no Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Neste serviço, a utilização de um 

formulário em papel para registro dos dados clínicos durante o atendimento no 

ambulatório para doença celíaca era integrante da rotina médica. O processo 

diagnóstico e terapêutico da doença celíaca era conduzido de acordo com o 
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Fluxograma de Diagnóstico da Doença Celíaca publicado pela Sociedade Brasileira de 

Pediatria (2007) (Anexo 2 – Fluxograma de Diagnóstico da Doença Celíaca, pág. 86). 

O sistema web tem por objetivo promover o registro e recuperação dos dados 

clínicos por meio de um protocolo eletrônico estruturado para atendimento, o que 

possibilita o gerenciamento das consultas. 

Este sistema foi desenvolvido para ser utilizado pelos médicos, preceptores e 

nutricionistas durante a primeira consulta e evolução clínica em todas as 

especialidades do Ambulatório de Gastropediatria do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Neste ambiente os pacientes são 

assistidos por médicos especializandos que discutem os casos clínicos com um 

preceptor.  

O sistema computacional foi modelado para suportar esse fluxo de trabalho, 

necessário ao estabelecimento do processo de diagnóstico.  

Neste estudo, o algoritmo para classificação automática foi integrado somente 

ao protocolo eletrônico para atendimento na primeira consulta para diagnóstico da 

doença celíaca utilizado pelos médicos, o que não ocorre com os outros formulários, 

inclusive para evolução clínica, disponibilizados. 

O protocolo eletrônico para atendimento ainda não foi validado para ser utilizado 

em outro ambiente, o que restringe sua utilização ao ambiente que foi projetado.  

 

3.4.2 Etapas de Desenvolvimento do Sistema Web 
 

Um processo de construção, dividido em seis fases, foi determinado para a 

obtenção do sistema web que suporta a implementação do protocolo eletrônico.  

O sistema web foi desenvolvido com base no modelo incremental. Segundo 

Pressman (2001), quando um modelo incremental é usado os requisitos básicos são 

abordados, mas muitos recursos adicionais continuam a ser entregues. O principal 

produto é testado pelo cliente. Como resultado da utilização ou avaliação ocorre a 

modificação o levantamento de novos requisitos e a implementação destes para melhor 

atender as necessidades do cliente. Este processo é repetido após a entrega de cada 

incremento, até que o produto final seja produzido. 
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A Figura 1 apresenta o diagrama de fluxo que representa o processo de 

desenvolvimento. Cada fase está descrita a seguir. 

 

 

Figura 1- Fases de desenvolvimento do sistema web 

 

 

Fase 1 – Levantamento de Requisitos 

Foram estabelecidos e analisados os elementos necessários para determinar as 

funcionalidades do sistema. 

Entrevistas não-estruturadas com a chefe do Ambulatório de Gastropediatria da 

Universidade Federal de São Paulo, profa. Dra. Vera Lúcia Sdepanian, foram realizadas 

para conhecer a estrutura e funcionamento do ambulatório de forma a estabelecer os 

requisitos necessários ao sistema web. 

A pesquisadora principal acompanhou as consultas durante três meses, uma vez 

por semana, durante o período matutino para determinar o processo de atendimento 

aos pacientes e diagnóstico da doença celíaca. Num momento posterior foi 

esquematizado o processo de atendimento aos pacientes (3.4.3 Processo de 

Atendimento dos Pacientes, pág. 17). 

Para desenvolver o protocolo eletrônico para atendimento foram analisados os 

prontuários dos pacientes em papel, os formulários para a primeira consulta e a 
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evolução clínica impressos em papel, definidos anteriormente pelos profissionais do 

Departamento de Informática em Saúde (DIS – UNIFESP), implantados no ambulatório 

por meio do software Clinic Manager for Windows® 

(http://www.unifesp.br/dis/produtos/cliwin/index.php), um sistema orientado a objetos, 

para o gerenciamento de informações médicas e administrativas, desenvolvido pelo 

DIS - UNIFESP. Posteriormente os componentes do protocolo foram esquematizados 

(3.4.4 Modelo para Construção do Protocolo Eletrônico, pág. 20). 

 

Fase 2 – Modelagem  

Foi utilizada a linguagem Unified Modeling Language (UML) para construir os 

diagramas de casos de uso, que são aplicados para descrever as funcionalidades e o 

comportamento do sistema a partir dos requisitos especificados.  

 

Fase 3 – Construção 

Um framework próprio, codificado em linguagem PHP (Hypertext Preprocessor), 

foi utilizado para o desenvolvimento da aplicação e processamento no servidor. Esta 

ferramenta era composta por módulos que possibilitaram o desenvolvimento da 

interface (camada de apresentação) e realização de operações com o banco de dados. 

Para o armazenamento e gerenciamento dos dados foi utilizado o SGBD MySQL 

versão 5.0. 

Uma versão beta do sistema foi implantada para a execução dos testes de 

software. 

 

Fase 4 – Testes 

Foram realizados testes para verificação da correção do sistema em relação aos 

requisitos levantados, dados clínicos e valores de referência utilizados na prática 

médica e adequação à rotina dos médicos, além da facilidade de uso e da presença de 

itens necessários à execução da consulta. Na presença de erros ou inadequações do 

sistema em relação à rotina médica, os requisitos foram alterados ou inseridos. 

Duas médicas especialistas do Ambulatório de Gastropediatria auxiliaram no 

teste piloto. Foram anotados os erros descritos e os novos requisitos levantados. Este 

teste foi realizado novamente por outros médicos e o procedimento repetido.   

http://www.unifesp.br/dis/produtos/cliwin/index.php
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Após as correções e alterações, o sistema foi demonstrado aos médicos e 

preceptores em uma reunião para apresentação da proposta de informatização da 

consulta clínica. A realização do teste nesta fase levou à requisição de novas 

funcionalidades, inclusive da possibilidade de realização de preparo de caso clínico, 

inserção de dados biomédicos referentes a exames clínicos antigos e área para 

avaliação nutricional.  

É importante salientar que essas funcionalidades não foram introduzidas em um 

momento inicial por não serem integrantes do processo de consulta. 

Após a correção dos erros e obtenção da aprovação dos médicos, o sistema foi 

considerado validado e pronto para implantação. 

 

Fase 5 – Avaliação Preliminar de Usabilidade 

Uma avaliação preliminar foi realizada para verificar a adequação do sistema 

web aos usuários em termos de usabilidade (3.4.5 Avaliação Preliminar do Sistema 

Web, pág. 21). A realização dessa avaliação durante o desenvolvimento do sistema 

web possibilitou verificar se o pressuposto do treinamento mínimo poderia ser validado 

junto aos usuários diretos.  

 

Fase 6 – Implantação  

O sistema foi atualizado e disponibilizado para uso. Está hospedado num 

servidor institucional do DIS - UNIFESP. 

 

3.4.3 Processo de Atendimento dos Pacientes 
 

A esquematização do processo de atendimento aos pacientes é um item 

importante para a informatização, pois, sob o pressuposto de treinamento mínimo, o 

processo deve ser minimamente modificado, de forma a não interferir 

significativamente na rotina médica.  

Neste ambulatório, o atendimento é realizado por pediatras especializando em 

Gastropediatria. Desta forma, caracteriza-se como um ambiente de aprendizagem em 

que as discussões e conclusões diagnósticas e terapêuticas dos casos clínicos estão 

presentes.  
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O processo de atendimento é iniciado pelo médico e finalizado após a discussão 

do caso clínico com o preceptor. A Figura 2 mostra o processo de primeira consulta no 

ambulatório. 

 

 

Figura 2 – Diagrama de fluxo do processo para primeira consulta utilizado no 

ambulatório  

 

Para as consultas de evolução clínica, um item integrante da rotina do 

ambulatório é realizar uma preparação para a consulta, em um dia anterior à consulta 

agendada. Neste processo, denominado “preparo de caso”, o médico faz uma revisão 
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do caso clínico, elabora ou complementa um resumo do caso e busca no sistema 

institucional, via intranet, os exames clínicos realizados e registra os resultados. A 

Figura 3 mostra o processo esquematizado para evolução clínica. 

 

 

Figura 3 – Diagrama de fluxo do processo de evolução clínica (retorno) 
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3.4.4 Modelo para Construção do Protocolo Eletrônico 
 

Segundo o MeSH (2010), um protocolo clínico é um projeto preciso e detalhado 

para o estudo de um problema médico ou biomédico e/ou projetos para um regime de 

terapia. Desta forma, entende-se que deva conter itens como definição, que 

sinais/sintomas devam ser observados para a composição da suspeita diagnóstica e o 

tratamento de um problema clínico.  

Analogamente, a construção de um protocolo eletrônico deve contemplar estes 

itens necessários à investigação do problema clínico. O objetivo principal do protocolo 

eletrônico é realizar a coleta de informações de forma padronizada para posterior 

recuperação e desenvolvimento de estudos científicos (Aranha Júnior  et al., 2009). 

A utilização de protocolos eletrônicos durante as consultas clínicas é um recurso 

importante para promover maior aderência à padronização do processo diagnóstico e 

de tratamento. Segundo Morris (2000), os protocolos eletrônicos podem ser mais 

detalhados e dinâmicos que os guias de conduta ou diagramas de fluxo, possibilitando 

gerar instruções específicas para a terapia do paciente e integrar técnicas de 

inteligência artificial para análise de dados clínicos e biomédicos, tornando-o ainda 

mais amigável e útil no ponto de cuidado. 

Neste estudo, os protocolos eletrônicos para atendimento da primeira consulta e 

evolução clínica foram esquematizados para serem implementados no sistema web. 

Para determinar o conjunto de dados clínicos necessários para a implantação do 

protocolo eletrônico, foram analisados:  

 Formulários para consulta clínica (primeira consulta e evolução clínica), 

disponíveis em papel e utilizados para consulta por médicos do 

ambulatório; 

 Prontuários contendo o registro de consultas de pacientes do ambulatório; 

 O Protocolo Clínico e Diretrizes da Doença Celíaca publicado pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria (Sociedade Brasileira de Pediatria, 

2007); 

 Entrevistas não-estruturadas com a profa. Dra. Vera Lúcia Sdepanian, 

pesquisadora e chefe do ambulatório.  
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Desta forma, foi possível estruturar os dados clínicos gerais e inerentes às 

especificidades da doença celíaca durante a consulta no ambulatório.  

 

3.4.5 Avaliação Preliminar do Sistema Web 
 

Para avaliar a usabilidade do sistema foi utilizado o questionário System 

Usability Scale (SUS) (Brooke, 1986). O SUS é um questionário em língua inglesa que 

possibilita uma avaliação subjetiva simples, composta por dez itens, que mostra uma 

visão global do usuário em relação ao sistema pela qual é possível reconhecer os 

componentes de qualidade indicados por Nielsen (2003), a saber: facilidade de 

aprendizagem, eficiência, facilidade de memorização, minimização dos erros e 

satisfação. 

Para preservar o conteúdo do questionário, foi realizada uma tradução reversa.  

As questões foram traduzidas para a língua portuguesa e, a seguir, um tradutor 

profissional realizou a tradução para a língua inglesa. O questionário resultante desse 

processo foi submetido aos médicos, usuários diretos do sistema (APÊNDICE III – 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE – SUS, pág. 98). Foi 

necessário que a tradução para a língua portuguesa mantivesse o significado e 

estrutura do texto, de forma a se conseguir uma tradução reversa muito próxima do 

texto original (ICNP, 2008). 

A avaliação do sistema web foi realizada em julho de 2008 por dez pediatras, 

especializandos e preceptores do Ambulatório de Gastroenterologia Pediatriátrica da 

UNIFESP.  

A cada usuário foi solicitado que interagisse com o sistema, por cerca de 20 

minutos, de forma a conseguir executar a tarefa mínima de realizar o preenchimento do 

formulário eletrônico e recuperá-lo, inserindo dados e utilizando os recursos. A seguir, 

deveriam responder ao questionário em papel. Não houve treinamento anterior a esse 

contato. 

 

3.5 Construção das Bases de Dados 
 

Após a fase de implantação de desenvolvimento do sistema web, o sistema foi 

disponibilizado para o registro das consultas realizadas em todos os ambulatórios de 
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atendimento específicos, a saber, Alergia, Endoscopia, Hepatologia, Longitudinal, 

Suporte Nutricional, Gastroenterologia Geral, Motilidade, Doença Inflamatória Intestinal 

e Doença Celíaca.  

O processo de construção da base de dados geral ocorreu entre junho de 2009 

e março de 2010 com a introdução do registro de consultas de todos os ambulatórios 

específicos. Todas as consultas foram registradas pelos médicos especialistas do 

ambulatório. Uma base de dados históricos com cerca de 600 registros de primeira 

consulta foi constituída. 

A recuperação da base de dados geral e a constituição das bases de dados de 

treinamento e teste estão descritas nas seções seguintes. 

 

3.5.1 Base de Dados de Treinamento (BD1) 
 

Para a constituição da base de dados de treinamento (BD1), utilizada no 

treinamento do algoritmo para classificação automática, foram necessárias as etapas 

seguintes. 

  

Etapa 1 - Coleta do Banco de Dados 

Em março de 2010 foram realizadas duas buscas na base de dados de forma a 

obter a seleção de registros eletrônicos de primeiras consultas finalizadas de pacientes 

atendidos em todos os ambulatórios de especialidades, com as seguintes 

características: 

 1ª. busca: casos clínicos de pacientes que apresentavam a doença 

celíaca como uma das hipóteses diagnósticas (CID-10 - K90.0), 

resultando em 139 registros (grupo DC); 

 2ª. busca: casos clínicos de pacientes com manifestações clínicas (sinais, 

sintomas e grupo de risco) semelhantes às da doença celíaca, a saber, 

adinamia, emagrecimento, anorexia, irritabilidade, apatia, anemia, edema, 

diarréia, constipação, distensão abdominal, dor abdominal, artrite ou 

artralgia, osteoporose, déficit de peso e/ou estatura, doença celíaca 

familiar, palidez, tecido subcutâneo escasso, hipoplasia do esmalte 

dentário, e que não houvesse doença celíaca (CID-10 - K90.0) como uma 
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das hipóteses diagnósticas. Essa busca resultou em 444 registros (grupo 

NDC). 

 

Etapa 2 - Critérios de Inclusão 

Foram incluídos todos os pacientes de ambos os gêneros, com idade entre 0 e 

10 anos, sem restrição de cor da pele, que no momento do diagnóstico foram atendidos 

em todos os ambulatórios específicos para a primeira consulta. 

 

Etapa 3 - Critérios de Exclusão 

Com o objetivo de obter dois grupos (DC e NDC) com casos clínicos de 

pacientes que apresentassem manifestações clínicas comuns foram aplicados os 

seguintes critérios para exclusão na composição de cada grupo. Além disso, outro item 

que norteou o estabelecimento dos critérios de inclusão foi a comprovação do 

diagnóstico inicial. Os critérios aplicados a cada grupo foram: 

 

 Grupo DC 

1. Casos clínicos de pacientes sob investigação; 

2. Registros de consultas que não foram indicados pelo médico, no campo 

específico do protocolo eletrônico, os sinais, sintomas ou grupo de risco; 

3. Pacientes que não fossem comprovadamente celíacos, de acordo com o 

padrão-ouro, que é a ocorrência de atrofia vilositária Marsh III e IV, 

verificada pela realização de biopsia do intestino delgado. 

 

Uma médica preceptora do Ambulatório de Gastropediatria fez a verificação dos 

casos clínicos contido no grupo DC por meio do resultado da biopsia de intestino 

delgado. Além disso, foi disponibilizada uma lista utilizada no Ambulatório de 

Gastropediatria, indicando os pacientes com diagnóstico comprovado de doença 

celíaca a qual foi utilizada para realizar uma segunda verificação. 

A aplicação dos critérios de exclusão resultou em 96 registros. 

Para a composição da base de dados de treinamento (BD1) foram retirados, por 

meio de sorteio, 15% dos registros. Este procedimento ocorreu por meio da aplicação 
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de sorteio por um método pseudo-aleatório utilizando a função “rand()” disponível no 

software MatLab® versão R2006, em que os casos clínicos foram identificados por um 

número. Este procedimento resultou em 14 casos clínicos. 

 

 Grupo NDC 

1. Com o objetivo de garantir que nenhuma suspeita diagnóstica de doença 

celíaca ocorresse no grupo NDC, foram excluídos todos os casos clínicos 

cujos pacientes se encontravam sob investigação ou que o médico 

indicou alguma possibilidade de ocorrência doença celíaca, mesmo sem 

ter registrado como hipótese diagnóstica; 

2. Pacientes cujas queixas clínicas unitárias não eram comuns às 

encontradas no grupo DC. Exemplificando, se um paciente do grupo DC 

tivesse o registro de diarreia, nenhum paciente do grupo NDC com o 

mesmo sintoma seria excluído; 

3. Registros de consultas que não foram indicados pelo médico os sinais, 

sintomas e grupos de risco no campo específico do protocolo eletrônico; 

4. Pacientes que tinham apenas o registro de primeira consulta, o que 

impossibilitou garantir que não se tratava realmente de um possível caso 

de doença celíaca; 

5. Ainda, houve a exclusão de dois casos clínicos, registrados como primeira 

consulta, mas que se tratava de evolução clínica.  

 

A aplicação dos critérios de exclusão resultou em 103 registros. 

Foram incluídos no grupo NDC 17 casos clínicos excluídos do grupo DC por não 

terem a doença celíaca confirmada após terem se submetido à biopsia do intestino 

delgado. Estes casos são de especial interesse por se tratarem de situações muito 

duvidosas para o médico no momento do diagnóstico. 

Após a aplicação desses critérios, restaram 120 casos clínicos do grupo NDC.   

Para a composição da base de dados de treinamento (BD1) foram retirados, por 

meio de sorteio, 20% dos registros, utilizando o mesmo procedimento aplicado ao 

grupo DC. Este procedimento resultou em 24 casos clínicos. 
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3.5.2 Base de Dados de Testes (BD2) 
 

A composição da base de dados de testes (BD2) foi necessária para a 

realização da avaliação do SADCEL em termos de utilidade ao diagnóstico. Os casos 

clínicos retirados por meio do sorteio compuseram os grupos seguintes: 

 

 Grupo DC 

Composto por 14 casos clínicos. 

 

 Grupo NDC 

Composto por 24 casos clínicos. 

 

A Tabela 2 mostra o resumo da composição das bases de dados (BD1 e BD2) 

em relação aos grupos DC e NDC, após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão. 

 

Tabela 2 – Resumo da composição das bases de dados (BD1 e BD2) 

 

 BD1 BD2 Total 

DC 82 14 96 

NDC 96 24 120 

Total 178 38  

 

 

3.6 Técnicas de Inteligência Artificial Utilizadas em Medicina 
 

Técnicas de inteligência artificial (IA) têm sido utilizadas na medicina moderna 

para auxílio aos profissionais na formulação de diagnósticos, prognósticos e prescrição 

de conduta terapêutica (Ramesh, 2004).  

Nas seções seguintes são definidas as diversas técnicas de IA que 

fundamentaram a escolha para utilização no SADC obtido. Optou-se por reduzir o 

formalismo matemático, sem onerar informações importantes, e apresentar 

informações importantes para as aplicações em medicina. 
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3.6.1 Árvores de Decisão 
 

É uma de técnica aprendizagem simbólica em que o conhecimento adquirido é 

representado por meio de um conjunto de regras do tipo “se...então...senão” possíveis 

de serem escritas por linguagem natural, que podem ser resultantes da descoberta de 

regularidades implícitas em bases de dados (Von Zuben e Attux, 2010).  

A estrutura básica de uma árvore de decisão é composta por nós e folhas.  

Um atributo é selecionado como nó raiz que especifica um teste a ser realizado 

no seu valor. Em cada nó de decisão será feito um teste que irá direcionar o caso para 

uma subárvore, compondo uma estrutura de dados recursiva. 

A Figura 4 mostra a estrutura de uma árvore de decisão para o diagnóstico 

clínico de um paciente. Os nós são representados pelas elipses, os valores possíveis 

estão indicados nos arcos e os retângulos indicam as folhas (classes).  

 

 

Fonte: Monard e Baranauskas (2003)    

 

Figura 4 - Árvore de decisão para o diagnóstico clínico 

 

O atributo mais informativo deve ser escolhido como raiz e corresponde à 

questão central a ser resolvida. Ao final do processo, é possível seguir o caminho até a 

folha, que corresponde a uma classificação, conhecendo-se a regra e generalizando as 

situações (Von Zuben e Attux, 2010). 

A metodologia para diferenciar o atributo mais informativo varia conforme o 

algoritmo empregado, de forma que, para cada tipo de algoritmo, a topologia e a 
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qualidade da árvore sejam singulares. Essencialmente, uma árvore de decisão deve ter 

o menor tamanho possível, pois, desta forma, garante-se que os melhores atributos 

preditivos estão sendo avaliados. 

Um dos algoritmos mais utilizados para a indução de árvores de decisão é 

fundamentado na produção de regras de decisão a partir de divisões sucessivas dos 

valores relacionados aos atributos preditivos (Monard e Baranauskas, 2003). Esse 

método de partições recursivas é a base para algoritmos como ID3 (Quinlan, 1986), 

C4.5 e Classification and Regression Tree (CART). 

A eficiência da árvore de decisão na tarefa de classificação depende 

essencialmente da escolha do atributo que irá particionar o conjunto de exemplos a 

cada iteração. O critério utilizado para escolha é o atributo que maximiza a medida do 

ganho de informação (Elmasri e Navathe, 2005).  

Outro fator que influencia a qualidade da árvore de decisão é a ocorrência de 

overfitting, que significa que o classificador induzido superajustou os dados de 

treinamento, o que pode resultar em ruído nos dados ou excesso de procura. Para 

solucionar o problema, alguns indutores possibilitam a construção da árvore completa e 

posterior poda (pos-pruning), o que diminui a quantidade de nós, tornando a árvore 

mais simples. Outra técnica é restringir o crescimento da árvore (pre-pruning) (Monard 

e Baranauskas, 2003). 

As árvores de decisão são usadas em aplicações de cuidados médicos e de 

saúde desde a década de 1980. Com as árvores de decisão o processo de tomada de 

decisão pode ser validado por um especialista (Podgorelec et al., 2002), pois são mais 

interpretáveis que outras técnicas de classificação, ao combinar perguntas simples 

sobre os dados de forma inteligível (Kingsford  e Salzberg, 2008). 

No software Weka 3.6.1 são disponibilizados vários algoritmos para a construção 

de árvores de decisão. Neste estudo foram utilizadas para o treinamento os algoritmos 

J48, ADTree e CART.  

J48 é uma classe para geração de árvores de decisão C4.5. Dois parâmetros 

podem ser variados para definição da árvore: o fator de confiança (C) utilizado como 

fator de poda e número mínimo de instâncias (ou exemplos) por folha (M) (Fugimoto et 

al., 2009), cujos valores padrão são 0,25 e 2, respectivamente. Neste estudo o 

parâmetro C variou entre 0,1 e 0,7, com incremento de 0,2 e os valores de M foram 2, 

3, 5 e 7, o que resultou na indução de 28 árvores de decisão. 
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 ADTree possibilita variar o parâmetro número de iterações (N) é ajustado, 

sendo que a cada iteração, 3 nodos são inseridos, o que aumenta o tamanho da 

árvore.  

No algoritmo SimpleCART também variou-se o parâmetro M de 2 a 9 com 

incremento de 1, o que possibilitou induzir 8 árvores de decisão. 

 

3.6.2 Redes Neurais Artificiais 
 

As redes neurais artificiais (RNA) constituem a abordagem conexionista, um 

paradigma computacional baseado no modelo matemático do neurônio biológico. No 

modelo biológico, o neurônio recebe sinais provenientes de várias entradas. A 

combinação destes sinais é propagada ao corpo celular, podendo realizar conexões 

entre diversos neurônios, constituindo-se uma rede. No modelo matemático, um 

conjunto de simples unidades de processamento se comunicam através do envio de 

sinais uns aos outros ao longo de um grande número de conexões denominadas 

sinapses ou pesos sinápticos (Krose e Van der Smagt, 1996). A Figura 5 mostra a 

comparação entre os modelos.  

Segundo Hayken (1999), uma RNA é um processador paralelo distribuído 

constituído por unidades de processamento simples, que tem a habilidade de 

armazenar conhecimento extraído de uma base de dados e torná-lo disponível para 

uso. A analogia em relação ao funcionamento do cérebro ocorre por conta do processo 

de aprendizagem em rede e das conexões entre os neurônios, que são usados para 

armazenar o conhecimento adquirido, conhecido como pesos sinápticos. 

 

Fonte: Vellasco (2004) 

Figura 5 - Analogia entre o neurônio biológico e artificial  
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O aspecto inteligente das RNAs é baseado em características como 

processamento paralelo, complexo, não linear e adaptativo. Esses aspectos 

possibilitam a realização de tarefas mais elaboradas do ponto de vista computacional 

como reconhecimento de padrões não lineares, por meio de um processo de 

aprendizagem.  

A tarefa de aprendizagem consiste em um mapeamento não linear da entrada e 

saída, baseado em uma amostra de treinamento, e na generalização da informação 

extraída dos dados, a capacidade de aprender de forma auto-adaptativa (Elmasri e 

Navathe, 2005) e, desta forma, lidar com ruídos e distorções na aplicação a novos 

dados (Santos et al., 2005). Duas categorias de aprendizagem são aceitas: associativa 

ou supervisionada, e não supervisionada, baseada em auto-organização (Krose e Van 

der Smagt, 1996). 

Para a construção de uma RNA devem ser definidos: a arquitetura, o algoritmo 

de aprendizagem e a função de ativação. 

A arquitetura está relacionada à disposição dos neurônios na rede. Uma RNA 

multicamadas é composta por uma camada de entrada, várias camadas intermediárias 

ou ocultas e uma camada de saída, em que a solução do problema é obtida. O fluxo de 

dados pode ocorrer em uma única direção (feed-forward) ou recorrente (feed-

backward), em que há retroalimentação das camadas inferiores (Hayken, 1999).  

O algoritmo de aprendizagem ajusta os pesos sinápticos de entrada, sendo 

responsável por armazenar o conhecimento. Um dos algoritmos mais utilizados para 

aprendizado supervisionado é o backpropagation, que procura achar iterativamente a 

mínima diferença entre as saídas desejadas e as saídas obtidas pela rede neural, 

segundo um erro mínimo. 

A Figura 6 mostra uma rede com multicamadas feed-forward conhecida como 

MultiLayer Perceptron (MLP). Neste modelo, o principal algoritmo de treinamento é 

backpropagation. Sameshima e Takahashi (2004) afirmam que o sucesso da rede MLP 

treinada com algoritmo backpropagation ocorreu devido à simplicidade do ajuste dos 

pesos sinápticos e da capacidade de representar relações lineares e não-lineares. 

A função de ativação é uma função matemática que define a saída do neurônio 

(Hayken, 1999), por meio de uma combinação linear entre as variáveis de entrada e 

pesos que chegam a determinado neurônio (Santos et al., 2005).  
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Figura 6 - Arquitetura da rede MLP (Modificada de Hayken (2008)) 

 

Para a construção de uma RNA decisões devem ser tomadas: o número de nós 

na camada de entrada, que corresponde ao número de variáveis de entrada, a 

codificação dos dados, o número de neurônios e camadas intermediárias e saída. Além 

disso, deve-se estabelecer o algoritmo de aprendizagem e seus parâmetros e a taxa de 

aprendizagem (Santos et al., 2005).  

RNAs são capazes de reproduzir a interação dinâmica de múltiplos fatores 

simultaneamente, permitindo o estudo da complexidade, pois eles também podem tirar 

conclusões com base individual e não como as tendências da média.  

Os benefícios da aplicação de RNA para diagnostico clinico, prognóstico e 

análise de sobrevida em oncologia, cuidados críticos e medicina cardiovascular, foram 

avaliados por Lisboa (2002), em um trabalho de revisão cujo objetivo era obter 

evidências clínicas por meio de ensaios clínicos.  

Alguns estudos realizados no Brasil constam da utilização de RNA para 

determinar os perfis de características posturais apresentadas pelas crianças 

respiradores bucais (Mancini et al., 2010) e na predição de eventos que podem ocorrer 

após durante o primeiro ano após o transplante renal (Hummel et al., 2010).  

 

3.6.3 Classificador Bayesiano 
 

A classificação de um novo objeto ocorre por meio do cálculo da probabilidade 

desse objeto pertencer à determinada classe, de acordo com o paradigma de 

aprendizado estatístico (Monard e Baranauskas, 2003). 
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Classificadores bayesianos ingênuos pressupõem, para simplificação da 

situação-problema, a independência condicional dos atributos. Considerando uma 

classe C e um vetor de atributos X, representados na Figura 7. 

 

 

 

 

 

                    ....                

 

Figura 7 - Independência condicional dos atributos (Xi) em relação à classe C 

 

Considerando um vetor de atributos X, que pertence ao conjunto de teste, o 

classificador bayesiano vai classificá-lo numa classe C, tal que a probabilidade 

condicional de X pertencer à classe C (P[C|X]) seja máxima, segundo a distribuição de 

probabilidade condicional a priori (P[X|C]) calculada a partir dos vetores de atributos 

pertencentes ao conjunto de treinamento.   

A probabilidade a priori é obtida pelo produto da probabilidade condicional de 

ocorrência de cada atributo na classe em questão (P[xi|C]), considerando a 

independência dos atributos, como mostra (1): 

 

P[X|C]= P[x1|C] *P[x2|C] * ... * P[xj|C]                            (1) 

 

Um algoritmo bayesiano ingênuo utiliza o Teorema de Bayes (2) para calcular a 

probabilidade de cada classe C dados os valores dos atributos X para uma nova 

instância a ser classificada (conjunto de testes) (Ouali et al., 2006) , como mostra (3). 

 

                                 P(C|X)=P(X|C)* P(C)                                       (2) 

                       P(X) 
 

A probabilidade de X pertencer à classe C é obtida a partir de (1) e (2) (Ouali et 

al., 2006): 

P(C|x1...xj) = P(C) Π P(Xi =xi|C)                               (3) 

                               i       P(X) 

C 

X2 X1 X1 
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O algoritmo Bayesiano Ingênuo é considerado uma referência na área médica, 

cuja eficiência o faz ser testado antes de outras técnicas e tem apresentado resultados 

superiores em várias áreas de aplicação, especialmente, para problemas de 

diagnóstico médico (Kononenko, 2001).  

Neste estudo, os classificadores bayesianos utilizados na fase de treinamento 

foram: NaiveBayes, NaiveBayesSimple, BayesNet, Averaged, One-Dependence 

Estimators (AODE), AODEsr. Nos algoritmos NaiveBayes e BayesNet, a classificação 

ocorre por meio do  cálculo da probabilidade de cada classe, assumindo a 

independência condicional dos atributos. NaiveBayesSimple utiliza a distribuição 

normal para a modelagem. Os algoritmos AODE e AODEsr minimizam o pressuposto 

de independência condicional, resultando em melhor precisão.  

Utilizaram-se os valores padrão para todos os algoritmos, exceto para o 

algoritmo BayesNet. Para este algoritmo, foram atribuídos valores entre 0 e 1, com 

incremento de 0,25, para o parâmetro alfa. 

 

3.6.4 K-Vizinhos Próximos 
 

Trata-se de um classificador não-paramétrico (Duda et al., 2001), baseado no 

paradigma baseado em exemplos (instance based), denominado lazy (preguiçoso) que 

armazena na memória os exemplos mais representativos. A estratégia busca utilizar a 

classe associada a um exemplo conhecido para classificar uma nova instância, 

assumindo que esta deverá ter a mesma classe (Monard e Baranauskas, 2003).  

Esta regra classifica um exemplo novo x atribuindo a ele o rótulo mais 

frequentemente representada entre as mais próximas amostras, em outras palavras, 

uma decisão é tomada examinando os rótulos dos vizinhos mais próximos e uma 

estimativa de densidade (Duda et al., 2001). Se uma instância de classe desconhecida 

estiver bem próxima de uma de classe conhecida, as classes devem ser as mesmas, 

como mostra a Figura 8. 

Uma resolução computacional do problema é baseada no cálculo da distância 

euclidiana entre os pontos constituídos pelas amostras. Para cada amostra não-

rotulada, é calculada a distância até todas as amostras com classes conhecidas. 
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Selecionam-se as amostras cuja distância é a menor, e atribui-se a classe à nova 

instância. Desta forma, são criadas superfícies de separação no espaço dos dados.  

 

 

    Fonte: Santos (2008) 

Figura 8 – Estratégia do classificador k-vizinhos próximos  

 

O parâmetro que possibilita variação em um experimento é o número de vizinhos 

(k) que o algoritmo deve considerar para o cálculo da distância.  

Neste estudo, foram utilizados os algoritmos k-nearest neighbors (KNN), uma 

implementação básica do algoritmo k-vizinhos próximos com variações de k, e KStar 

(Cleary e Trigg, 1995), que é baseado na entropia como medida de distância, com 

variações do parâmetro de mistura, com amplitude de 0 a 100.  

Pertencente ao mesmo paradigma de aprendizagem, o algoritmo Lazy Bayesian 

Rules (LBR) também foi testado neste estudo. Trata-se de um classificador bayesiano 

em que são aplicadas técnicas de aprendizagem lazy para indução de regras 

bayesianas, de forma a minimizar o pressuposto de independência condicional (Zheng 

e Webb, 2000). 

 

3.6.5 Máquinas de Vetor de Suporte 
 

Técnica de aprendizagem muito utilizada para reconhecimento de padrões 

baseada no paradigma de aprendizado estatístico (Lorena e Carvalho, 2007). O 

objetivo das máquinas de vetor de suporte (Support Vector Machines – SVM) é 

encontrar o hiperplano que separa os dados com a maior margem, de forma a obter-se 

a melhor generalização do classificador (Duda et al., 2001). 
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Uma separação geométrica dos elementos num espaço euclidiano é realizada 

por meio de um vetor de suporte, que determina um subconjunto de dados de 

treinamento, extraído pelo algoritmo, que se encontram num limite possível para a 

separação das classes (Hayken, 1999).  

As bases da Teoria de Aprendizado Estatístico estabelecem condições 

matemáticas para a escolha de um separador para um determinado conjunto de dados 

(Lorena e Carvalho, 2007).  

Essencialmente as SVMs consistem na implementação do método de 

minimização do risco estrutural que, em nome de se conseguir uma generalização 

ótima, a taxa de erro de uma máquina de aprendizagem do conjunto de dados seja 

limitada pela taxa de erro do conjunto de treinamento e por um termo que depende da 

dimensão de Vapnik-Chervonenkis, traduzida como a complexidade das funções de 

classe usadas para ajustar os dados (Lorena e Carvalho, 2007) que devem ser 

minimizados, o que resulta no erro nulo do primeiro termo e na minimização do 

segundo termo (Hayken, 1999). Desta forma, estabelece-se que a taxa de erro de uma 

máquina de aprendizagem do conjunto de dados seja mínima (Burges, 1998). 

Em um espaço bidimensional, em que seja possível uma separação linear dos 

dados, o algoritmo busca um hiperplano ótimo, cujas distâncias perpendiculares às 

margens, devem ser maximizadas, porém com poucos erros marginais, minimizando 

assim o erro sobre os dados de teste e de treinamento. A Figura 9 mostra a aplicação 

dessa técnica. 

A questão da determinação de um hiperplano ótimo é ajustar o constante de 

regularização C que estabelece o equilíbrio entre a complexidade do modelo e o erro 

de treinamento (Lorena e Carvalho, 2007). Ao ajustar o parâmetro C, troca-se a 

margem pelo erro, sendo que a margem maior admite mais erros na separação dos 

dados. C é o parâmetro de penalidade do termo de erro (Chih-Wei, 2003). Valores 

grandes de C, por exemplo, permitem poucos erros e margem pequena (Almeida, 

2007). 

Para conjuntos de dados que não sejam linearmente separáveis a técnica 

utilizada visa mapear o conjunto de treinamento no espaço original, o espaço de 

entrada, para um novo espaço com maior dimensão, o espaço de características, por 

meio da função kernel (núcleo) apropriada, de forma que o conjunto de treinamento 

possa ser separado por uma SVM linear (Lorena e Carvalho, 2007).   
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Figura 9 – Classificador linear aplicado a um conjunto de dados bidimensionais. 

A margem é identificada por d. As linhas pontilhadas são os vetores suporte 

(Modificada de Lorena e Carvalho (2007)) 

 

A Figura 10 ilustra um mapeamento de um espaço de entrada não linearmente 

separável para um espaço de características de maior dimensão, onde os dados 

podem ser separados linearmente, por meio da aplicação do kernel Φ. 

 

 

        Fonte: Almeida (2007) 

Figura 10 – Mapeamento do espaço de entrada por meio do kernel (Φ), tornando 

o espaço de características linearmente separável 

 

Alguns kernels mais utilizados são a função de base radial (Radial Basis 

Function – RBF), polinomial e sigmoidal. A escolha do kernel é de vital importância 

 

           Hiperplano ótimo 

 

Margem 
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para a SVM na fase de treinamento dos dados. Após a escolha do kernel, seus 

parâmetros devem ser ajustados. 

Chih-Wei et al. (2003) indicaram um procedimento para ajuste das SVMs. Os 

autores citam que devem ser ajustados o custo C e o parâmetro do kernel γ, de forma a 

compor pares (C, γ) em uma busca em grid. Os valores de C e γ devem ter 

crescimento exponencial. Por meio de validação cruzada, escolhe-se o par com 

melhores métricas. 

Neste estudo, foram testadas SVMs do tipo linear, RBF, polinomial e sigmoidal. 

Foram testados parâmetros C (custo) e γ com variação entre 1.10-10 a 1.1010, conforme 

o procedimento, com busca em grid. 

 

3.7 Metodologia para Seleção do Algoritmo para Classificação Automática 
 

Foi utilizado o software Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka 

3.6.1) para experimentação da base de dados de treinamento (BD1) e teste (BD2). 

Weka é um software multiplataforma, com licença de uso GNU General Public License, 

o que possibilita acesso ao código fonte com permissão de alteração. As 

características do software estão detalhadas na seção seguinte. 

Para a obtenção do SADC para o diagnóstico da doença celíaca um sistema 

web para aquisição e recuperação de dados clínicos foi desenvolvido. As bases de 

dados de treinamento e teste foram definidas. Uma base de dados de treinamento foi 

submetida a um rol de classificadores automáticos. A seguir, a técnica de seleção de 

atributos Wrapper foi aplicada e um novo treinamento com o mesmo rol de 

classificadores foi realizado. O modelo com melhores métricas foi integrado ao sistema 

web.  

A Figura 11 mostra o método aplicado no processo de seleção do algoritmo para 

classificação automática.  

 

3.7.1 Caracterização do Software Weka 
 

Weka é uma versão eletrônica de uma bancada de experimentos que possibilita 

realizar mineração de dados (data mining), definido como um processo de descoberta 
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de padrões em dados. A aprendizagem de máquina provê a base técnica de mineração 

de dados (Witten e Frank, 2005).   

 

Figura 11 – Método para seleção do algoritmo para construção do SADC 

 

A estrutura do software Weka é composta por um conjunto abrangente de 

bibliotecas de classes Java que implementam algoritmos de aprendizagem de máquina 

e mineração de dados (Hall e Frank, 1999). As bibliotecas Java são organizadas em 

pacotes de classes relacionadas, que provêem interfaces para: 

 

 Pré-processamento: filtros para dados, manipulação de atributos;  

 Clusterizadores; 

 Classificadores: algoritmos para classificação ou predição numérica - 

árvores de decisão, tabelas de decisão, Bayes, layze, regressão linear, 

além de metaclassificadores para otimização (boosting e bagging); 

 Seleção de atributos; 

 Regras de associação. 
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Após o processamento dos dados, a interface de saída provê a avaliação de 

acordo com diferentes critérios (por exemplo, taxa de acerto, sensibilidade, 

especificidade, entropia, erro médio quadrático, área sob a curva ROC) e suporte 

experimental para verificação da robustez do algoritmo e seus parâmetros (validação 

cruzada). 

 

3.8 Experimento 1 – Treinamento e Teste da BD1 
 

O objetivo essencial desse experimento foi treinar e testar um rol de algoritmos 

com variações de parâmetros e classificá-los de acordo com as métricas referentes à 

capacidade de reconhecimento dos casos de doença celíaca. 

 
 
3.8.1 Técnicas e Configurações Aplicadas 

 

Foram testados classificadores automáticos disponíveis no software Weka 

versão 3.6.1 (Hall et al., 2009).  

A base de dados de treinamento (BD1) foi composta por 178 casos clínicos. 

Foram reunidos 35 atributos nominais referentes aos sinais, sintomas e grupos de 

risco, codificados de acordo com o Quadro 2.  

Foram consideradas as classes binárias: dc (doença celíaca) e ndc (não-

celíaco). A classe majoritária foi ndc, com 54% do total, equivalente a 96 casos clínicos. 

Foi utilizado o Ambiente de Experimentação (Weka Experiment Environment) do 

software Weka 3.6, que possibilita o treinamento simultâneo de vários algoritmos.  

Para o treinamento da base de dados BD2 foram selecionadas as cinco técnicas 

de aprendizagem, a saber, árvores de decisão, classificador bayesiano, RNA, SVM e k-

vizinhos próximos, que possibilitaram a seleção de 13 algoritmos. Para cada algoritmo, 

os parâmetros característicos foram variados, o que possibilitou a criação de 270 

modelos, descritos na Tabela 3. 
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Quadro 2 – Codificação dos atributos da BD1  

Grupo Atributo Valor 

Sintomas gerais Adinamia, anorexia, anemia, febre, 
emagrecimento, irritabilidade, apatia, edema 

s (presente) 
n (ausente) 

Sintomas gastrointestinais  Dificuldade de engolir, náusea, regurgitação, 
vômito, hemorragia digestiva alta, melena, 
enterorragia, acolia e hipocolia fecal 
Diarreia, diarreia com sangue, diarreia com 
muco, diarreia com gordura, constipação 
Distensão abdominal, dor abdominal 

Sintomas/sinais odontológicos Hipoplasia do esmalte dentário 

Aparelho osteo-articular  
(sinais e sintomas) 

Artrite a artralgia 
Osteoporose 

Crescimento e desenvolvimento Déficit de peso 
Déficit de estatura 

Pele Dermatite herpetiforme 

Exame físico Palidez 
Tecido celular subcutâneo 

Sim / Não 
normal, escasso e 
aumentado 

Grupo de risco Doença celíaca familiar s1 (parente de 1º 
grau), s2, s3 
não 

Classe Hipótese diagnóstica dc  
ndc 

 

 

Tabela 3 – Técnicas, algoritmos e parâmetros utilizados para o treinamento da 

BD1 

Técnica  Algoritmo Valores dos Parâmetros # Variações 

Árvores de decisão ADTree N: 10 a 50  5 
SimpleCart M: 2 a 9  8 
J48 C: 0,1 a 0,7  

M: 2,3,6, 9 
 

28 

Classificador bayesiano AODE F: 1 a 3  3 
AODEsr C: 10 a 50  5 
NaiveBayes Padrão  1 
BayesNet α:0,1 a 1,0  4 
NaiveBayesSimple Padrão 

 
 1 

SVM LibSVM* C: 1.10
-10 

a 1.10
10 

γ: 1.10
-10 

a 1.10
10 

 
172 

K-vizinhos próximos Lbk K: 1 a 20  20 
KStar B: 0 a 100  10 
LBR Padrão 

 
  1 

RNA MLP L: 0,3 a 0,5  
M: 0,2 a 0,5 

  12 

Total 270 

*Núcleos: RBF, polinomial, sigmóide e linear 
 N: Número de interações 
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3.9 Experimento 2 – Seleção de Atributos  
 

Ao determinar um conjunto de dados para treinamento, atributos irrelevantes do 

ponto de vista estatístico podem fazer parte do vetor de características em treinamento 

ou mesmo atributos relevantes podem ter sido descartados. Normalmente, opta-se por 

aumentar a dimensionalidade do vetor, inseridos todos os atributos que se julgou 

importante. Algumas técnicas de aprendizagem são mais propensas a considerar 

atributos irrelevantes para a análise de decisão, como k-vizinhos próximos, o que pode 

acarretar em diminuição do desempenho do algoritmo. 

Para a solução desse dilema, Kohavi e John (1997) propuseram a técnica de 

seleção de atributos Wrapper. 

Wrapper é uma técnica de pré-processamento que possibilita uma seleção de 

atributos e pode ser aplicada ao conjunto de dados visando melhorar a eficiência dos 

algoritmos de forma a produzir um subconjunto que possibilita um melhor desempenho 

dos algoritmos de classificação. Essa técnica possibilita a diminuição da 

dimensionalidade selecionando os atributos mais relevantes para a decisão, visto que, 

normalmente, há a inserção no vetor de características de atributos que pouco 

interferem na classificação ou mesmo diminuem a eficiência do processo.  

A técnica de seleção de atributos Wrapper possibilita inserir atributos sem o 

trabalho de uma análise prévia, de forma que a técnica execute este trabalho 

(Baranauskas e Monard, 1998). 

No software Weka 3.6.1 é possível estabelecer que algoritmo deva ser utilizado 

para eleger os atributos mais relevantes. Wrapper utiliza validação cruzada para 

estimar a taxa de acerto do esquema de aprendizagem par o conjunto de atributos. A 

classe WrapperSubsetEval usa um classificador para avaliar o conjunto de atributos e o 

método de teste cross-validation, para estimar a taxa de acerto do classificador (Witten 

e Frank, 2005). 

Para que um subconjunto de atributos seja obtido é necessário estabelecer um 

método de busca que possa atravessar o espaço de atributos para encontrar um o 

melhor subconjunto (Witten e Frank, 2005). 

O software Weka 3.6.1 disponibiliza vários métodos de busca. Um dos mais 

utilizados e eficientes é o  GeneticSearch, baseado em algoritmos evolucionários. 



41 

 

 

Algoritmos evolucionários constituem uma técnica de busca e otimização 

inspirada no princípio de seleção natural (Goldberg, 1989). A otimização das novas 

gerações ocorre por meio de parâmetros como mutação. O objetivo é encontrar a 

solução ótima para determinar que características ou atributos que mais contribuem 

com a identificação das respectivas classes. 

Neste estudo, a base de dados BD1 foi submetido à seleção de atributos 

disponibilizada com o objetivo de reduzir a dimensionalidade do vetor de características 

e obterem-se melhores métricas. Foi utilizada a classe WrapperSubsetEval com o 

método de busca GeneticSearch disponibilizados pelo software Weka 3.6.1. A classe 

WrapperSubsetEval usa um classificador para avaliar o conjunto de atributos e o 

método de teste cross-validation, para estimar a taxa de acerto do classificador. Após a 

execução, foram selecionados os atributos, a partir da BD1, e a nova base de dados 

BD1 com Wrapper foi submetida ao rol de classificadores descritos no Experimento 1. 

 

3.10 Método para Seleção do Algoritmo 
 

Após a conclusão dos Experimentos 1 e 2, foram analisadas as métricas 

apresentadas pelos modelos construídos a partir da variação dos parâmetros e 

técnicas, calculadas automaticamente pelo software Weka 3.6.1.  

 

3.11 Integração do Algoritmo de Classificação Automática ao Sistema Web 
 

O algoritmo que apresentou o maior valor de AUC foi selecionado para a 

integração com o sistema web.  

Para resolver o problema do acoplamento entre diferentes aplicações de 

software, neste caso, entre o sistema web e o software Weka 3.6.1, atualmente, a 

solução é a abordagem por meio de web-service (Cerami, 2002). 

Segundo o W3C Working Group (2004), um web-service é um sistema de 

software projetado para suportar interação máquina-máquina interoperáveis sobre uma 

rede. A arquitetura web-service oferece um modelo conceitual e um contexto para o 

entendimento dos serviços e as relações entre os componentes deste modelo. 

Desta forma, por meio de um web-service é possível a comunicação entre 

sistemas heterogêneos distribuídos utilizando um padrão de trocas de mensagens. A 
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comunicação ocorre através do protocolo Simple Object Access Protocol (SOAP), 

utilizando-se o eXtensible Markup Language (XML) como mensagem e transmissão por 

HyperText Transfer Protocol (HTTP). 

Entretanto, a arquitetura web-service não provê suporte a mecanismos de 

segurança e tolerância a falhas. Uma solução é a utilização de um middleware que 

possibilite a conexão entre as aplicações.  

Neste estudo, para o acoplamento entre o software Weka 3.6.1 e o sistema web, 

um middleware, intitulado Quick (Hummel et al., 2010) foi desenvolvido. O Quick provê 

uma série de facilidades para a integração de aplicações via troca de mensagens com 

suporte a mecanismos de segurança da informação, privacidade e tolerância a falhas 

de comunicação, fundamentais nas aplicações em saúde. 

O Quick é um módulo que pode ser integrado a um software para classificação 

automática, cuja tarefa essencial é fazer uma chamada de procedimento remoto para 

obter uma resposta à solicitação realizada, neste caso, a classificação do diagnóstico. 

 

3.12 Avaliação do SADCEL 
 

Para avaliar a robustez das regras obtidas durante o treinamento do classificador 

selecionado a base de dados BD2 foi testada no Sistema de Apoio à Decisão para 

Doença Celíaca (SADCEL). 

 

3.12.1 Avaliação do Algoritmo para Classificação Automática 
 

Os dados clínicos referentes a cada caso clínico integrante da BD2 foram 

registrados no SADCEL pela pesquisadora principal. Os dados clínicos foram inseridos 

por meio do protocolo eletrônico para primeira consulta.   

Exclusivamente para a realização do teste, o SADCEL foi alterado para indicar 

as probabilidades de ocorrência da doença celíaca para qualquer valor. Esses valores 

foram coletados pela pesquisadora principal. 
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3.12.2 Comparação entre o SADCEL e os Especialistas 
 

Para avaliar a utilidade do SADCEL em relação ao auxílio ao diagnóstico foi 

realizada uma comparação entre as indicações da possibilidade de doença celíaca 

obtidas pelo sistema e as hipóteses diagnósticas estabelecidas durante as consultas 

pelos médicos atendentes em consenso com os preceptores, neste estudo, 

denominados especialistas.   

 

3.12.3 Análise Estatística 
 

Na fase de treinamento da BD1 utilizou-se para teste o método de validação 

cruzada com 10 subconjuntos (10-fold cross-validation). Na avaliação e comparação 

dos algoritmos quanto à taxa de acerto na classificação utilizou-se como métrica para 

seleção do algoritmo os maiores valores de área sob a curva ROC (AUC), 

sensibilidade, a especificidade e taxa de acerto, respectivamente (Massad, 2004).  

Uma análise comparativa entre o resultado de AUC para cada algoritmo antes e 

após a utilização da técnica de seleção de variáveis foi realizada para determinação 

das melhores métricas referentes ao algoritmo a ser selecionado. 

Foram avaliadas a taxa de acerto e a concordância entre o SADCEL e o padrão-

ouro, entre os especialistas e o padrão-ouro e entre o SADCEL e os especialistas, por 

meio da estatística kappa. Desta forma, foi possível avaliar o grau de confiabilidade 

diagnóstica do sistema. 

Este estudo recebeu assessoria estatística de Frederico Molina Cohrs. 

 



44 

 

 

4 RESULTADOS 
 

Nesta seção estão relacionados os resultados obtidos a partir da revisão da 

literatura, as bases de dados construídas, métricas obtidas por meio dos algoritmos 

para classificação automática e avaliação do SADCEL. 

 

4.1 Revisão da Literatura  
 

Duas estratégias de busca foram utilizadas para recuperar publicações que 

versavam sobre sistemas de apoio à decisão e utilização de técnicas de inteligência 

artificial aplicados em gastroenterologia. O resultado das buscas está descrito nas 

seções seguintes. 

 

4.1.1 Sistemas de Apoio à Decisão em Gastroenterologia 
 

Foram recuperadas 33 publicações originais no período entre 2005 e 2010 que 

descreveram experiências de desenvolvimento de SADC em gastroenterologia. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram cinco artigos.  O Quadro 3 

mostra a identificação das publicações avaliadas. Uma descrição de cada publicação 

foi incluída a seguir. 

 

Quadro 3 - Identificação das publicações incluídas e avaliadas 

# Autor Título 

1 Lin, 2009 An intelligent model for liver disease diagnosis 

2 Chu et al, 2007 
 

A decision support system to facilitate management of patients with acute 
gastrointestinal bleeding 

3 Yang et al, 2007 
 

Efficacy of interferon treatment for chronic hepatitis C predicted by feature 
subset selection and support vector machine 

4 Berner et al., 2006 Improving ambulatory prescribing safety with a handheld decision support 
system: a randomized controlled trial 

5 Sadeghi  et al, 2006  A Bayesian model for triage decision support 

 

Lin (2009) não descreveu um SADC, mas uma fase inicial de desenvolvimento 

de um modelo inteligente para diagnóstico e previsão de doenças do fígado para a 

construção de um SADC para doenças hepáticas. Na fase I do estudo, foi aplicada a 

técnica de árvores de decisão CART, para reconhecimento de pacientes sadios ou com 
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doenças hepáticas. A taxa de acerto obtida foi 92,94% e a área sob a curva ROC 

(AUC), de 0,928. Para a análise, foram utilizadas 18 variáveis preditivas para que 

constam de idade, gênero, tipo de sangue e dados biomédicos. Na fase II, um modelo 

baseado em case-based reasoning (CBR), foi desenvolvido para identificar o tipo de 

doença presente, de acordo com o CID-10, dentro do grupo com doença hepática 

positiva. A tentativa atual é de integrar os modelos para suportar um SADC. O valor da 

taxa de acerto foi 90% e AUC de 0,889. A aplicação consecutiva das técnicas mostrou 

excelentes métricas. 

Chu et al.(2008) descreveram um sistema de apoio à decisão que visava facilitar 

o gerenciamento da conduta clínica para pacientes com hemorragia gastrointestinal 

aguda. No estudo, foram comparadas oito técnicas de inteligência artificial com o 

objetivo de prever a origem da hemorragia, necessidade de transfusão de sangue ou 

derivados, endoscopia urgente ou predisposição à hemorragia gastrointestinal aguda. A 

amostra de treinamento foi composta com os dados clínicos de 122 pacientes e uma 

amostra de 67 pacientes para testes. As melhores métricas foram obtidas com a 

técnica de IA do tipo árvore de decisão, Random Forest (RF), que apresentou taxa de 

acerto maior que 80% e AUC maior que 0,85 para todos os resultados possíveis. 

No estudo de Yang et al. (2007) um SADC foi desenvolvido para análise da 

predição da eficácia do tratamento de um medicamento, o Interferon, para o tratamento 

da hepatite C. Na fase de pré-processamento, a técnica de seleção de atributos 

Feature Subset Selection foi aplicada para selecionar, entre 30 marcadores 

demográficos e biomédicos, os mais relevantes. Os classificadores do tipo SVM e k-

vizinhos próximos foram utilizados para o treinamento de uma amostra de 132 casos e 

cinco atributos selecionados. A taxa de identificação do grupo em que houve eficiência 

do medicamento foi 85% e do grupo em que o medicamento foi ineficaz foi de 83%. 

Berner et al.(2006) descreveram um experimento controlado realizado com 

médicos residentes com o objetivo de avaliar a influência de um SADC na prescrição 

segura de medicamentos antiinflamatórios não esteróides para pacientes com risco de 

hemorragia gastrointestinal. O dispositivo utilizado para suportar o SADC foi um 

Personal Digital Assistant. Regras de avaliação de riscos e recomendações foram a 

base para a construção do SADC. Um grupo de controle com 34 médicos e um grupo 

com intervenção foram avaliados. O resultado de um pré-teste realizado com ambos os 

grupos, mostrou que as taxas de prescrições seguras foram similares aos grupos de 
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controle e com intervenção, a saber, 0,27 e 0,29, considerando p-value de 0,05, 

respectivamente. Após a intervenção, as taxas de prescrição segura no grupo de 

intervenção atingiram 0,45 contra 0,23 no grupo de controle, com p-value de 0,05. 

Conclui-se que os médicos prescreveram tratamentos mais seguros quando assistidos 

por um SADC, com uma diferença significante entre os dois grupos avaliados. 

Sadeghi et al.(2006) descreveram um SADC baseado em rede bayesiana cujo 

objetivo era realizar uma triagem de pacientes em um hospital que apresentavam dor 

abdominal não traumática. É descrita uma comparação entre as decisões de triagem 

de um serviço de emergência automática com as decisões tomadas por um 

especialista de emergência. Os dados clínicos foram levantados e inseridos por 

enfermeiras durante consultas tradicionais ou por telefone.  Para o treinamento do 

sistema, as decisões tomadas por médicos especialistas em uma unidade de 

emergência foram utilizadas.  O sistema foi criado para indicar qual a conduta a ser 

realizada: o paciente deveria ser hospitalizado ou dispensado. As redes bayesianas 

foram estruturadas pelas representações das interações entre os elementos do espaço 

de domínio, ou seja, sintomas, dados históricos e as causas do problema clínico. O 

sistema apresentou um alto valor de sensibilidade (90% versus 64%) e baixa 

especificidade (25% versus 48%) quando comparada ao médico. 

Na Tabela 4 e Tabela 5 foram relacionadas características essenciais dos 

SADCs descritas nas publicações. 

Os SADCs em gastroenterologia avaliados foram aplicados a uma multiplicidade 

de problemas clínicos e investigação de doenças, o que mostra que a amplitude do 

escopo dos SADC no auxílio à prática médica, está muito além de apenas propiciar 

auxílio ao diagnóstico clínico. 

Em 80% das publicações, técnicas de inteligência artificial foram aplicadas para 

análise de dados clínicos e previsão de classes. As métricas mostraram excelentes 

resultados na identificação de diagnósticos, conduta clínica e eficiência na utilização de 

um medicamento. 

Em 60% das publicações, foi descrito o desenvolvimento de modelos 

experimentais baseados na aplicação de técnicas de inteligência artificial para suportar 

um SADC, apesar de serem identificados como SADC. Apenas Sadeghi et al. (2006) 

relataram um sistema em produção em que os dados clínicos dos pacientes eram 

inseridos por enfermeiras, inclusive com validação externa do SADC. 
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Tabela 4 – Dados coletados das publicações selecionadas, segundo o 

Questionário para Revisão da Literatura – SADC. 

Questão 1 2 3 4 5 
Autor 
 

Problema 
clínico 

Doença 
investigada 

Técnicas de IA Amostra Métricas 
(taxa de 
acerto) 

Lin, 2009 Diagnóstico Hepática CART 
CBR 

510 casos 
clínicos 

CART:92,94% 
CBR: 91,09% 
 

Chu et al., 
2008 

Conduta clínica Hemorragia 
gastrointestinal 
aguda 

SVM, RNA, 
KNN, LDA, RF, 
RL, Boosting 
 

189 casos 
clínicos 

80% 

Yang et al., 
2007 

Eficácia do 
medicamento 

Hepatite C SVM e KNN 112 casos 
clínicos 

Eficaz: 85% 
Ineficaz: 83% 
 

Berner et al., 
2006 

Segurança na 
prescrição de 
medicamento 
 

Hemorragia 
gastrointestinal 

Não há 68 médicos Não se aplica 

Sadeghi et al., 
2006 

Conduta clínica Dor abdominal 
não traumática 

Rede bayesiana 90 casos 
clínicos 

56% 

 

Legenda: 
CART - Classification and Regression Tree 
CBR - case-based reasoning 
KNN - k-nearest neighbors (k-vizinhos próximos) 
LDA - Linear Discriminant Analyses  
RNA - redes neurais artificiais 
RF - Random Forest; 
RL - regressão logística 
SVM - Support Vector Machines 

 

Tabela 5 - Continuação dos dados coletados das publicações selecionadas, 

segundo o Questionário para Revisão da Literatura – SADC. 

Questão 6 7 8 9 10 
Autor 
 

Validação 
com 
médicos? 

Tipo de modelo 
(experimental/ 
produção) 

Avaliação dos 
usuários? 

Descrição de 
Melhorias? 

Críticas ou 
problemas? 

Lin, 2009 Não Experimental Não Não Não 
 

Chu et al., 
2008 
 

Não Experimental Não Não Não 
 

Yang et al., 
2007 
 

Não Experimental Não Não Não 

Berner et 
al., 2006 
 

Sim Experimental Não Sim Não 

Sadeghi et 
al.,2006 

Sim Produção Não Não Sim 
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Um aspecto fundamental dos SADCs é a busca de evidência de melhorias da 

prática médica a partir da introdução do SADC, ou a verificação das suas influências, 

como reportado por Berner et al. (2006). Neste estudo, o grupo com intervenção do 

SADC mostrou uma sensível melhora em termos de segurança da prescrição de 

medicamentos. Nos outros estudos, encontram-se apenas expectativas, ao analisarem-

se as potencialidades trazidas pelas métricas.  

Não foram descritas avaliações qualitativas dos usuários (médicos ou 

enfermeiras) acerca do funcionamento e impacto do SADC na prática clínica, que são 

importantes itens para a adequação dos SADCs às necessidades dos usuários e 

melhoria do atendimento ao paciente.  

 

4.1.2 Técnicas de Inteligência Artificial em Gastroenterologia 
 

Foram recuperadas 384 publicações entre 2005 e 2010 que descreveram a 

utilização de técnicas de inteligência artificial aplicadas a diversos problemas em 

gastroenterologia. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e validações 

dos resumos, restaram dez publicações para leitura completa. O Quadro 4 mostra a 

identificação das publicações selecionadas. 

 

Quadro 4 – Identificação das publicações selecionadas para leitura 

# Autor Título 

1 Lin e Chuang, 2010 A hybrid diagnosis model for determining the types of the liver disease 

2 Pace et al., 2010 Is it possible to clinically differentiate erosive from nonerosive reflux 
disease patients? A study using an artificial neural networks-assisted 
algorithm 

3 Maslekar et al., 2009 Artificial Neural Networks to predict presence of significant pathology in 
patients presenting to routine colorectal clinics 

4 Lin, 2009* An intelligent model for liver disease diagnosis 

5 Cazzaniga et al., 
2009 

Prediction of asymptomatic cirrhosis in chronic hepatitis C patients: 
accuracy of artificial neural networks compared with logistic regression 
models 

6 Lahner et al., 2008 Artificial neural networks in the recognition of the presence of thyroid 
disease in patients with atrophic body gastritis 

7 Chu et al., 2007* A decision support system to facilitate management of patients with acute 
gastrointestinal bleeding 

8 Firouzi et al., 2007 A decision tree-based approach for determining low bone mineral density 
in inflammatory bowel disease using WEKA software 

9 Horowitz et al., 2007 Applying data mining techniques in the development of a diagnostics 
questionnaire for GERD 

10 Lahner et al., 2005 Possible contribution of artificial neural networks and linear discriminant 
analysis in recognition of patients with suspected atrophic body gastritis 

*Publicações analisadas também na busca por sistemas de apoio à decisão em gastroenterologia. 
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Lin e Chuang (2010) descreveram um estudo análogo ao realizado por Lin 

(2009), em que um modelo híbrido foi aplicado para o reconhecimento de diagnósticos 

de doenças do fígado. Inicialmente, a técnica de RNA foi aplicada à classificação de 

pacientes sadios ou não e CBR para a determinação do diagnóstico da doença do 

fígado em questão, segundo uma abordagem que analisa a proximidade do diagnóstico 

segundo o treinamento realizado. 

Pace et al. (2010) descreveram um estudo em que foram aplicadas técnicas de 

RNAs e LDA combinadas com um questionário para Doença do Refluxo Gastro-

Esofágico (DRGE) como um novo modelo para diferenciação entre pacientes sadios e 

com DRGE. No subconjunto dos pacientes com DRGE, as técnicas de IA foram 

aplicadas para diferenciação entre doença do refluxo gastroesofágica não-erosiva 

(nonerosive gastroesophageal reflux disease - NERD) e esofagite erosiva (erosive 

esophagitis - EE). Este modelo, porém, demonstrou eficiência na diferenciação entre 

pacientes sadios e com DRGE. Para a diferenciação entre NERD e EE, os resultados 

não foram conclusivos. 

Aplicado também a DRGE, no estudo descrito por Horowitz et al. (2007) o 

objetivo foi identificar um conjunto de sintomas que possibilitam discriminar pacientes 

com DRGE dos que apresentam outros tipos de dispepsia, por meio de métodos de 

mineração de dados para o desenvolvimento de um questionário, a ser utilizado como 

ferramenta de diagnóstico clínico para clínica geral.  

Maslekar et al. (2009) descreveram um estudo em que técnicas de RNA foram 

utilizadas no reconhecimento da presença de câncer, pólipo ou colite em pacientes 

atendidos em clínicas para tratamento de distúrbios coloretais. Foi realizada uma 

comparação para avaliar a eficiência das RNA e os especialistas. Os resultados 

mostraram que as métricas obtidas para RNA (TA= 90%, SEN = 88,2%, ESP = 91,8%, 

AUC = 0,954) demonstraram maior eficiência que os especialistas (TA= 75%, SEN = 

72,5%, ESP = 76,5%, AUC = 0,836) no reconhecimento de distúrbios coloretais.  

Cazzaniga et al. (2009) descreveram um estudo em que foram comparadas 

técnicas de RNA e regressão logística como instrumentos não-invasivos para predizer 

cirrose em  hepatite C crônica em pacientes. O problema essencial é que o padrão-

ouro para o diagnóstico é a necessidade da realização da biopsia. Os resultados não 

foram suficientes para descartar a biopsia. 
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RNAs também foram utilizadas por Lahner et al. (2008) para investigar sua 

eficiência em predizer a presença da doença de tiróide em pacientes com gastrite 

atrófica. Um estudo piloto anterior (Lahner et al., 2005) foi conduzido para verificar se 

as técnicas RNAs e Linear Discriminant Analyses (LDA) foram efetivas no 

reconhecimento de pacientes com diagnóstico de gastrite atrófica. A amostra foi 

composta por pacientes com e sem gastrite atrófica e pacientes com doença celíaca 

com e sem gastrite atrófica. Foram realizados cinco experimentos com variação dos 

atributos a serem analisados. Questionários estruturados foram utilizados para coleta 

de dados clínicos e bioquímicos. No experimento 1, 37 variáveis foram testadas; no 

experimento 2, foi aplicada uma seleção de variáveis que reduziu a 30 variáveis; no 

experimento 3 foram selecionadas 8 variáveis do conjunto formado para o experimento 

2; no experimento 4, somente 5 dados clínicos foram utilizados e, finalmente, no 

experimento 6, somente 3 variáveis, referentes a testes sorológicos foram utilizadas.  

No estudo realizado por Chu et al. (2007) foi descrito um modelo experimental 

para o desenvolvimento de um SADC. Este estudo foi descrito na seção anterior (4.1.1 

Sistemas de Apoio à Decisão em Gastroenterologia, pág. 44). 

Firouzi et al. (2007) descreveram um estudo que propôs a utilização de uma 

árvore de decisão como uma nova abordagem para selecionar pacientes afetados com 

doença inflamatória intestinal que devem ser indicados para densitometria. O software 

Weka foi utilizado para treinamento da base de dados, composta por dados 

demográficos e informações sobre a doença, e construção da árvore de decisão. Os 

resultados das métricas sugerem que a árvore de decisão pode ser utilizada com 

grande taxa de acerto e especificidade na indicação de pacientes para densitometria, 

submetendo menos pacientes para realização de densitometria óssea e redução de 

despesas. Além disso, a análise da árvore de decisão construída trouxe um ganho de 

conhecimento, à medida que critérios para seleção, extraídos do conjunto de dados, 

tornaram-se aparentes. 

Na Tabela 6 e Tabela 7 foram relacionadas características essenciais das 

publicações que descrevem aplicações de IA em gastroenterologia. 

A análise quantitativa dos dados encontrados nas publicações mostra que 

técnicas de IA foram mais freqüentemente aplicadas ao diagnóstico de doenças 

hepáticas, em 30% dos casos e DRGE, com 20%. O mapeamento da conduta clínica 

ainda não foi objeto de estudo e foi expressa em apenas em uma publicação. 
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Tabela 6 – Dados coletados das publicações selecionadas, de acordo com o 

Questionário para Revisão da Literatura – IA 

Questão 1 2 3 4 5 
Autor Doença Problema 

clínico 
Variáveis de entrada  
(n

o
 e tipo) 

Amostra Pré-processa-
mento 

Lin e Chuang, 
2010 

Hepática Diagnóstico e 
prognóstico 

39 – dados de 
exames bioquímicos, 
saúde e estilo de 
vida. 
 

510 Não 

Pace et al., 
2010 

DRGE Diagnóstico 53 – dados 
demográficos e 
sociais, sintomas  
 

671 Wrapper com 
AE 

Maslekar  
et al., 2009 

Patologias 
coloretais  

Diagnóstico Dados demográficos 
e clínicos. 
 

300* 
 

Não 

Lin, 2009* Doenças do 
fígado 

Diagnóstico e 
prognóstico  

18 – idade, sexo, tipo 
de sangue e exames 
clínicos específicos. 
 

510 Não 

Cazzaniga et 
al., 2009 

Cirrose 
hepática 

Prognóstico 
para hepatite 
C  

10 – idade, sexo e 
exames clínicos. 

144** Não 

Lahner et al., 
2008 

Doença da 
tireóide 

Diagnóstico 
para gastrite 
atrófica. 

29 (RNA) – Estilo de 
vida, dados clínicos e 
bioquímicos. 
 

253 T&T System 
(AE) e 
TWISTER 

Chu et al., 
2007* 

HGA Conduta 
clínica 

Dados demográficos, 
sinais, sintomas, 
comorbidades, 
exames. 
 

189 Não 

Firouzi et al., 
2007 

Baixa 
densidade 
mineral 
óssea 
 

Diagnóstico  
para pacientes 
com DII 

Dados demográficos 
e informações sobre a 
doença 

160 Não 

Horowitz et 
al., 2007 

DRGE Diagnóstico 16 – sintomas 
 
 

132 Regressão 
logística  

Lahner et al., 
2005 

Gastrite 
atrófica 

Diagnóstico 37, 30,8***–  
dados clínicos e 
biomédicos  
 

350 T&T System 
(AE).  
 

*Treinamento e teste; ** Treinamento; *** Vários experimentos realizados. 
 
Legenda: 
AE - algoritmos evolucionários 
HGA - hemorragia gastrointestinal aguda 
DRGE - doença do refluxo gastroesofágico 
DII - doença inflamatória intestinal 
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Tabela 7 – Continuação dos dados coletados das publicações selecionadas, de 

acordo com o Questionário para Revisão da Literatura – IA 

Questão 6 7 8 9 10 6 
Autor Técnicas de 

IA 
Comparação 
entre 
técnicas? 

Melhor 
técnica 

Resultados das 
Métricas (%)* 

Teste Validação? 

Lin e Chuang, 
2010 

RNA e CBR
†
 Não - TA: 98,04 

TA: 94,57 
 

5-fcv Não 

Pace et al., 
2010 

LDA vs RNA Sim RNA T  -DRGE 
TA: 99,2 
AUC: 99,1 
-NERD e EE 
TA: 66,5 
 

- Não 

Maslekar et 
al., 2009 
 

RNA Não - TA:   95,0 
AUC: 95,4 

- Sim. 
 

Lin, 2009 CART 
 
CBR* 
 

Não - TA:  92,94  
AUC: 92,8 
TA:  90,0 
AUC: 88,9 
 

5-fcv Não 

Cazzaniga et 
al., 2009 

RNA e RL Sim RNA SEN: 46,0 
ESP: 99,0 
AUC: 88,0 
 

- Não 

Lahner et al., 
2008 

RNA Sim RNA T  TA: 75,8 
SEN: 81,8 
ESP: 69,9  
 

cv Não 

Chu et al., 
2007 

RNA, 
SVM,  
KNN, 
LDA, RF, RL 
Boosting 
 

Sim RF TA: >= 75,0 
SEN: > 85,0 
ESP: > 67,0 
AUC: > 85,0  

10-fcv Não 

Firouzi et al., 
2007 

AD Não - TA:  86.2–89.8 
SEN: 65.7-82.8 
ESP: 95.2–96.3 
 

10-fcv Não 

Horowitz et 
al., 2007 

RL, RNA,AD 
(C5.0/CART) 

Sim RNA SEN: 70,0 
ESP: 78,0 
AUC: 78,7 
 

Leave-
one-out 

Não 

Lahner et al., 
2005 

RNA  
LDA 

Sim RNA. TA: > 91% 
SEN: >91% 
ESP: > 90% 

- Não 

* Resultados referentes à melhor técnica 
 
Legenda: 
AD – árvore de decisão 
AUC - área sob a curva ROC 
ESP – especificidade 
fcv: fold cross-validation 
RNA T - RNA com TWISTER 
RF - Random Forest; 
SEN - sensibilidade 
TA – taxa de acerto 
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Em 80% das publicações, as técnicas de IA foram aplicadas para classificação 

diagnóstica, baseada em dados demográficos, sintomas e sinais específicos e dados 

de exames clínicos.  Em 30% das publicações, o problema do prognóstico clínico foi 

abordado. 

A descrição das amostras utilizadas nos estudos mostrou que foram compostas 

por 132 – 671 casos, com valor médio de 321,9 ± 185,7.  

Em 30% dos estudos não foi informada a quantidade de atributos analisados no 

experimento. Nos estudos que apresentaram esse dado, a quantidade média de 

atributos foi de 28,8 ± 15,2 (variação entre 10 – 53 atributos).  

Foram aplicadas técnicas de seleção de atributos na fase de pré-processamento 

em 40% das publicações. Em todos os casos, a redução da dimensionalidade resultou 

em melhores métricas. 

A técnica de IA utilizada mais freqüentemente foi RNA, presente em 80% dos 

estudos. Em 40% das publicações, o método estatístico LDA foi utilizado, assim como 

árvores de decisão. Em 30% dos estudos, a técnica utilizada foi regressão logística. 

Em 20% das publicações foram aplicadas apenas uma técnica de IA. Em 60% 

dos estudos, técnicas concorrentes foram aplicadas de forma a estabelecer uma 

comparação em busca das melhores métricas. Destes, em 67%, foram aplicadas duas 

técnicas concorrentes; em apenas um estudo, oito técnicas foram comparadas. Em 

nenhum estudo foram descritos os parâmetros utilizados nos modelos. 

Somente em dois estudos (Lin, 2009; Lin e Chuang, 2010) o método que aplica 

dois classificadores complementares foi utilizado de forma eficiente na classificação 

das classes binárias, assim como no subconjunto que identifica o distúrbio presente. 

No estudo de Pace et al. (2010) o método foi aplicado utilizando RNA e LDA, porém, o 

resultado não foi conclusivo.  

Dos seis estudos que promoveram uma comparação entre técnicas de IA, em 

cinco estudos, correspondente a 83%, as melhores métricas foram obtidas com RNA. A 

eficiência das RNAs em gastroenterologia foi comprovada no estudo de revisão de 

Grossi (2007). 

Em relação à validação da técnica de IA, somente um estudo descreveu a 

comparação com o especialista. O resultado mostrou que a eficiência do classificador 

automático na identificação de patologias coloretais foi maior que o especialista. 
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4.2 Caracterização das Bases de Dados 
 

Nesta seção, as características dos casos clínicos que compuseram as bases de 

dados para treinamento, BD1 e teste, BD2, são descritas. 

 

4.2.1 Caracterização dos Casos Clínicos da BD1 
 

A Figura 12 mostra a caracterização da BD1 em relação às queixas clínicas 

apresentadas pelos pacientes unitariamente em termos da frequência. Os grupos DC e 

NDC foram compostos por 82 e 96 casos clínicos, respectivamente. 

 

Legenda: 
APLV – alergia à proteína do leite de vaca 
DC – doença celíaca 
 

Figura 12 – Caracterização da BD1 em termos das queixas clínicas 
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As queixas foram relacionadas unitariamente, sendo que em alguns prontuários 

são indicadas mais de uma queixa, o que explica a presença de queixas não 

referenciadas no grupo DC. Foram relacionadas 24 queixas unitárias. O valor de p-

value foi calculado para verificar a semelhança entre as proporções das queixas em 

cada grupo, considerando o intervalo de confiança (IC) a 95%.  

Apenas as queixas diarréia (p-value =0,043)  e distensão abdominal (p-value = 

0,002) apresentam maior frequência no grupo DC, apresentando uma diferença 

estatisticamente significante (IC a 95%) em relação ao grupo NDC. Analogamente, 

apenas as queixas dor abdominal (p-value < 0,0001) e constipação (p-value = 

0,000003)  apresentaram uma maior frequência no grupo NDC com diferença 

estatisticamente significante em relação ao grupo DC. 

A Tabela 8 mostra os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes e 

registrados durante a primeira consulta pelo médico. Os dados coletados pela 

pesquisadora principal para composição desta tabela foram validados pela especialista 

e chefe do ambulatório, profa. Dra. Vera Lúcia Sdepanian, que analisou a freqüência 

dos sintomas em cada grupo (DC e NDC).  

A análise da Tabela 8 mostra que, apesar da diferença apresentada pelas 

frequências, os sintomas/sinais unitários com maior frequência no grupo DC e com 

diferença estatisticamente significante (IC a 95%) em relação ao grupo NDC foram 

irritabilidade, edema, diarréia, déficit de peso e tecido celular subcutâneo escasso. 

Analogamente, os sinais/sintomas com mais freqüência no grupo NDC foram anorexia, 

náusea, diarreia com sangue, constipação intestinal e dor abdominal. 

 

4.2.2 Caracterização dos Casos Clínicos da BD2 
 

A Figura 13 mostra a caracterização da BD2 em relação às queixas clínicas 

apresentadas pelos pacientes unitariamente em termos da frequência. O grupo DC e 

NDC foram compostos por 14 e 24 casos clínicos, respectivamente. 

Foram listadas 13 queixas unitárias. Verificou-se que não há diferença 

estatisticamente significante entre cada queixa apresentada por ambos os grupos, para 

as queixas em que foi possível calcular p-value. 
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Tabela 8 - Caracterização da BD1 em termos de sintomas e sinais clínicos 

 

  DC (n=82) NDC (n=96)  

Tipo Variáveis de entrada F (%) F (%) p-value 

Sintomas gerais Adinamia   9,8   6,3  0,386 
Emagrecimento 31,7 21,9  0,138 
Anorexia   2,4 14,6 †0,005 
Febre   6,1 12,5  0,147 
Irritabilidade 15,9   6,3 †0,039 
Apatia   4,9   2,1  0,540 
Anemia   2,4   7,3  0,259 
Edema   8,5   1,0 †0.041 

 
Sintomas 
gastrointestinais 

Dificuldade de engolir   0,0   2,1 - 
Náusea   2,4 12,5 †0,013 
Regurgitação   2,4   3,1  0,858 
Vômito 24,4 14,6  0,097 
Hemorragia digestiva alta   0,0   1,0 - 
Melena   0,0   1,0 - 
Enterorragia   0,0   9,4 - 
Acolia fecal   0,0    2,1 - 
Hipocolia fecal   0,0   1,0 - 
Diarreia 72,0 26,0 †0,000 
Diarreia com sangue   3,7 12,5 †0,034 
Diarreia com muco   7,3   4,2  0,560 
Diarreia com gordura   1,2   0,0 - 
Constipação   7,3 30,2 †0,0001 
Distensão abdominal 46,3 36,5  0,182 
Dor abdominal 32,9 56,3 †0,002 

 
Sintoma/sinal 
odontológico 

Hipoplasia do esmalte 
dentário 
 

  2,4   1,2  0,890 

Aparelho locomotor Artralgia   4,9    3,1  0,831 
Artrite   1,2   1,0 - 
Osteoporose 
 

  0,0   0,0 - 

Crescimento e 
desenvolvimento 

Atraso DNPM   2,4   9,4  0,055 
Déficit de peso 45,1 20,8 †0,001 
Déficit de estatura 20,7 15,6  0,377 

 
Pele Dermatite herpetiforme 

 
  1,2   0,0 - 

Grupo de risco Doença celíaca familiar    8,5*      3,1**  0,216 
 

Exame Físico Palidez 17,1 16,7  0,942 
Tecido celular subcutâneo       

Escasso: 
Normal: 
Aumentado: 

 
23,2 
40,2 
  0,0 

 
11,5 
49,0           
6,3 

 
†0,037 
 0,244 

- 

* parentesco de primeiro grau; ** parentesco de segundo ou terceiro grau; † p-value < 0,05 
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Legenda 
APLV – alergia à proteína do leite de vaca 
 

Figura 13 – Caracterização da BD2 em relação às queixas unitárias 

 

A Tabela 9 mostra a quantidade de casos clínicos que compõem a BD2 

atendidos nos ambulatórios de especialidades. Observou-se que 25% dos pacientes 

que compõem o grupo NDC foram atendidos no ambulatório dos celíacos, o que é um 

item importante para a avaliação do algoritmo para classificação automática. 

 

Tabela 9 – Quantidade de pacientes atendidos nos ambulatórios  

 

Ambulatório  Quantidade de pacientes 

DC (n=14)  NDC (n=24) 

N %  N % 

Gastroenterologia geral - -  9 37,5 

Doença celíaca 14 100  6 25,0 

Ambulatório longitudinal - -  5 20,8 

Motilidade - -  2  8,3 

Doença inflamatória intestinal - -  2  8,3 

Total 14 100  24 100 
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Os pacientes referentes aos casos clínicos do grupo NDC foram atendidos por 

13 médicos diferentes, assistidos por cinco preceptores. Para o grupo DC, o 

atendimento foi realizado por seis médicos, assistidos por três preceptores. 

Na Tabela 10 estão relacionados os sintomas/sinais unitários apresentados 

pelos pacientes e registrados durante a primeira consulta pelo médico. A análise 

mostrou que entre os sinais/sintomas referentes aos grupos DC e NDC não há 

diferença estatisticamente significante (IC a 95%). 

 

Tabela 10 - Caracterização da BD2 em termos de sintomas e sinais clínicos 

  DC (n=14) NDC (n=24)  

Tipo Variáveis de entrada F (%) F (%) p-value 

Sintomas gerais 
 

Adinamia   0,0   0,0 - 
Emagrecimento 14,3 25,0 0,712 
Anorexia 14,3 12,5 0,734 
Febre   0,0 12,5 - 
Irritabilidade   7,1   0,0 - 
Apatia   7,1   0,0 - 
Anemia   0,0   4,2 - 
Edema   7,1   0,0 - 

Sintomas 
gastrointestinais 

Dificuldade de engolir   7,1   0,0 - 
Náusea   0,0   0,0 - 
Regurgitação   0,0   0,0 - 
Vômito   0,0 20,8 - 
Hemorragia digestiva alta   0,0   0,0 - 
Melena   0,0   0,0 - 
Enterorragia   0,0   0,0 - 
Acolia fecal   0,0   0,0 - 
Hipocolia fecal   0,0   0,0 - 
Diarreia 57,1 33,3 0,152 
Diarreia com sangue   0,0   0,0 - 
Diarreia com muco   0,0   8,3 - 
Diarreia com gordura   0,0   0,0 - 
Constipação   7,1 29,2 0,233 
Distensão abdominal 42,9 33,3 0,557 
Dor abdominal 21,4 45,8 0,133 

Sintoma/sinal 
odontológico 

Hipoplasia do esmalte dentário   7,1   8,3 0,623 
 

Aparelho locomotor Artralgia   0,0 16,7 - 
Artrite   0,0  4,2 - 
Osteoporose   0,0  0,0 - 

Crescimento e 
desenvolvimento 

Atraso DNPM   7,1 4,2 - 
Déficit de peso 50,0 16,7 0,070 
Déficit de estatura   0,0 12,5 - 

Pele Dermatite herpetiforme   0,0   0,0 - 
Grupo de risco DC familiar   0,0   4,2 - 
Exame Físico Palidez 35,7   0,0 - 

Tecido celular subcutâneo 
Escasso: 
Normal: 
Aumentado: 

 
35,7 
35,7 
  0,0 

 
12,5 
66,7 
  0,0 

 
0,200 
0,064 

- 
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4.3 Sistema Web 
 

A partir da especificação dos requisitos foi possível construir os diagramas de 

casos de uso utilizados para descrever as funcionalidades e comportamento do 

sistema web. Na seção seguinte estão descritos os principais casos de uso do sistema.  

 

4.3.1 Casos de Uso do Sistema Web 
 

Foram definidos os seguintes atores do sistema: 

 Médico: realiza o atendimento ao paciente e condução da consulta; 

Realiza a inserção dos dados clínicos do paciente no sistema durante o 

atendimento por meio dos formulários eletrônicos e o preparo de caso; 

 Preceptor: médico que discute o caso clínico com o médico que conduz a 

consulta. Recupera e verifica a consulta em andamento, para discussão 

do caso clínico com o médico; 

 Preceptor responsável: realiza, além das funções de preceptor, a 

autorização para novo cadastro dos médicos, a inserção de novas 

configurações e recuperação de relatórios sobre as consultas; 

 Administrador: gerencia o funcionamento do sistema; 

 Paciente: pessoa atendida pelo médico. 

 

Para ilustrar o comportamento dos atores em relação ao sistema estão 

representados a seguir três casos de uso. A Figura 14 representa o caso de uso 

“Cadastrar Usuário”, referente aos usuários diretos do sistema, a saber, médicos e 

preceptores. A Figura 15 representa o caso de uso “Realizar Primeira Consulta”, o mais 

importante para o sistema. A Figura 16 representa o caso de uso “Gerenciar Sistema”, 

que possibilita observar que ao perfil “Preceptor responsável” também são atribuídas 

funcionalidades para gerenciamento.  

Uma breve descrição de cada caso de uso é apresentada na sequência, 

mostrando as principais funcionalidades e ações dos atores para cada caso de uso.  
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Figura 14 – Caso de uso “Cadastrar Usuário” 

 

Cadastrar Usuário 

 Cadastrar médico: o sistema possibilita que o médico faça o seu cadastro. 

São solicitados os seguintes dados: nome, CPF, CRM, data de 

nascimento, sexo, ambulatórios de atendimento, registro de login e senha 

como dados obrigatórios. Ao final do processo, o médico recebe um aviso 

para aguardar a confirmação do cadastro; 

 Cadastrar preceptor: análogo a Cadastrar médico; 

 Autorizar cadastro: o preceptor responsável ou administrador recuperam o 

cadastro realizado pelo usuário e registram em que grupo (médico, 

preceptor) o usuário deverá ser incluído. Ao final do processo, o sistema 

retorna uma mensagem de finalização. Após a conclusão do processo, o 

usuário poderá acessar o sistema por meio de login e senha escolhidos. 
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Figura 15 – Caso de uso “Realizar Primeira Consulta” 

 

Realizar Primeira Consulta 

 Cadastrar paciente: o médico registra os dados referidos pelo paciente. 

Os dados obrigatórios são nome, data de nascimento, nome da mãe, 

sexo e registro hospitalar e os ambulatórios de especialidades. Ao término 

do processo, o médico recebe um aviso de conclusão do cadastro. 

Somente após a finalização do cadastro é possível o início do registro da 

consulta. Desta forma, o sistema não permite o registro de consulta de um 

paciente não cadastrado; 

 Preencher protocolo eletrônico: após o cadastro do paciente, o sistema 

possibilita que o médico escolha um protocolo para ser preenchido. O 

médico registra os dados clínicos, referentes à anamnese, exame físico, 

resultado de exames, hipótese diagnóstica e conduta, num formulário 

eletrônico previamente escolhido, de acordo com a especialidade do 

atendimento. Na conduta, é possível registrar a prescrição de 

medicamentos e solicitação de exames clínicos. Ao final do processo, é 

possível optar pelos estados finalizar ou não a consulta; 
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 Disponibilizar consulta: após o preenchimento do campo referente à 

hipótese diagnóstica, o médico poderá optar por disponibilizar a consulta, 

ao preencher o campo “liberar consulta para o preceptor”, para que o 

preceptor possa recuperá-la e discutir em conjunto com o médico o caso 

clínico em um ambiente reservado. Ao preceptor é disponibilizada uma 

lista de consultas não verificadas, que possibilita o controle; 

 Recuperar consultas: consultas com estado “não finalizada” podem ser 

recuperadas pelo médico ou preceptor para alteração ou exclusão. 

Consultas com estado “finalizada” somente são recuperadas para leitura; 

 Finalizar consulta: possibilita que o médico encerre a consulta. Consultas 

encerradas não poderão ser excluídas pelo médico ou preceptor e são 

apresentadas em formato de texto contínuo; 

 Verificar consultas: as consultas disponibilizadas pelo médico poderão ser 

recuperadas em área específica pelo preceptor para análise e discussão 

do caso clínico com o médico. 

 

 

Figura 16 – Caso de uso “Gerenciar Sistema” 
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Gerenciar Sistema 

 Inserir novas configurações: o preceptor responsável ou administrador 

poderá inserir dados que serão auxiliares no preenchimento do formulário 

para consulta, a saber: Código Internacional de Doenças (CID-10), 

ambulatório de especialidades ou denominações de exames clínicos; 

 Gerar relatórios: o preceptor responsável ou administrador poderá 

produzir relatórios sobre consultas realizadas, usuários do sistema, 

exames clínicos registrados ou pacientes cadastrados; 

 Gerenciar usuários: possibilita que o administrador confira o estado do 

cadastro dos usuários do sistema por meio de um relatório. Além disso, 

possibilita que sejam inseridos usuários ou altere o estado ou grupo que o 

usuário pertença; 

 Gerenciar o sistema: possibilita que sejam gerados relatórios para 

gerenciamento da realização de consultas, preparo de casos ou acesso 

ao sistema. 

 

4.3.2 Protocolo Eletrônico para Atendimento e Diagnóstico da Doença Celíaca 
 

A estruturação dos dados clínicos revelou que os dados necessários para a 

identificação de uma possível ocorrência da doença celíaca consta dos sinais/sintomas 

específicos, o histórico familiar, alimentar e identificação de grupos de risco. Esses 

dados devem ser investigados na primeira consulta.  

Na evolução clínica, os dados referentes aos sinais/sintomas característicos da 

doença celíaca devem ser continuamente verificados. Dados referentes à transgressão 

à dieta isenta de glúten também são fundamentais para o monitoramento do paciente.  

Os dados específicos necessários ao diagnóstico para a doença celíaca foram 

integrados ao formulário de atendimento geral, compondo um protocolo eletrônico para 

atendimento e investigação de um possível diagnóstico da doença celíaca. 

Os atributos referentes aos dados clínicos que compõem o protocolo estão 

disponibilizados no APÊNDICE V (APÊNDICE V – ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS 

CLÍNICOS DO PROTOCOLO ELETRÔNICO PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO 

DA DOENÇA CELÍACA, pág.100). 
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4.3.3 Construção do Sistema Web 
 

O sistema web foi construído entre julho de 2008 e janeiro de 2009. Durante 

este período, o sistema foi aprimorado e algumas funcionalidades foram inseridas, a 

cada teste proposto. O sistema foi implantado no servidor institucional do DIS - 

UNIFESP.  

As funcionalidades do sistema web são: 

 Controle de acesso dos usuários. 

 Cadastro de usuários (médicos, preceptores, preceptores responsáveis) e 

pacientes. 

 Disponibilização de formulários eletrônicos para atendimento geral e para 

o atendimento em ambulatórios especializados.  

 Finalização da consulta, impossibilitando a alteração dos registros e 

disponibilização dos registros dos dados clínicos em formato de texto. 

 Saída do registro de prescrição de medicamentos e exames clínicos em 

formatos específicos. 

 Área para registro da pré-consulta, denominada Preparo de Caso. 

 Área para registro do Atendimento Nutricional. 

 Área para controle e verificação das consultas pelo preceptor. 

 

A Figura 17 mostra parte do protocolo de primeira consulta para atendimento e 

diagnóstico da doença celíaca integrado ao sistema web referente à anamnese. O 

protocolo completo é composto por anamnese, cujos dados estão distribuídos em duas 

partes, exame físico, registro de exames clínicos e um formulário exclusivo para 

registro de biopsia do intestino delgado, hipótese diagnóstica e conduta, que possibilita 

a prescrição de medicamentos e solicitação de exames.  

A recuperação de uma consulta finalizada em formato de texto é mostrada na 

Figura 18. A transformação dos dados estruturados em texto é uma funcionalidade 

importante, pois a impressão da página web pode ser feita em uma quantidade menor 

de páginas e trata-se de um formato mais próximo ao registro em papel. 
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Figura 17 – Interface do sistema web mostrando parte do protocolo para 

atendimento ao paciente e diagnóstico da doença celíaca referente a anamnese 

 

 

Figura 18 – Interface do sistema web mostrando o registro de uma consulta 

finalizada após a estruturação em formato de texto 
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4.3.4 Avaliação Preliminar de Usabilidade  
 

A Tabela 11 mostra os resultados parciais da avaliação de usabilidade realizada 

pelos usuários durante o desenvolvimento do sistema web, ocorrida em julho de 2008. 

A realização dessa avaliação foi importante para verificar se o processo de consulta no 

sistema web e a estruturação do protocolo para consulta, inclusive a nomenclatura dos 

termos médicos utilizados, estavam de acordo com as necessidades dos usuários. O 

cálculo do SUS score foi obtido pela multiplicação do total por 2,5. 

 

Tabela 11 - Resultados parciais da avaliação de usabilidade 

Usuário Total SUS score 

1 29   72,5 
2 37   92,5 
3 37   92,5 
4 40 100,0 
5 30   75,0 
6 29   72,5 
7 37   92,5 
8 31   77,5 
9 31   77,5 

10 33   82,5 

 

 

A avaliação da usabilidade realizada pelos médicos por meio do questionário 

SUS revelou que o valor SUS score do sistema é, em média de 83,5 ± 10,0 (IC a 95% 

[76,3 – 90,7]), o que indicou que o sistema computacional está de acordo com as 

exigências e necessidades dos usuários. 

Especificamente, em relação aos componentes de qualidade apontados por 

Nielsen (2003) as notas médias obtidas foram (amplitude: 0 a 4): i) facilidade de 

aprendizagem: 3,2; ii) eficiência: 3,7; iii) facilidade de memorização: 3,5; iv) 

minimização dos erros: 3,3; v) satisfação: 3,3 (APÊNDICE IV – IDENTIFICAÇÃO DOS 

COMPONENTES DE QUALIDADE DAS QUESTÕES SUS, pág. 99) 

 

4.4 Experimento 1 – Treinamento e Teste dos Algoritmos (BD1) 
 

Foram testadas cinco técnicas de IA que possibilitaram a seleção de 13 

algoritmos. A variação dos parâmetros dos algoritmos gerou 270 modelos, testados no 

ambiente de experimentação do software Weka 3.6.1.  
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Na Tabela 12 estão relacionados os resultados das métricas obtidas após a 

execução de cada modelo. Os valores estão ordenados em função dos maiores valores 

da área sobre a curva ROC (AUC), seguida pelos maiores valores de sensibilidade, 

especificidade e taxa de acerto. 

 

Tabela 12 – Métricas para análise dos classificadores, ordenados por AUC  

(35 atributos) 

 

* Algoritmos com parâmetros padrão; kernel utilizado para SVM: sigmóide. 
 
Legenda 
AUC - área sob a curva ROC 
ESP – especificidade 
SEN– sensibilidade 
TA - taxa de acerto 
 
 

Neste estudo, a sensibilidade mede a taxa de indicação da classe dc pelo 

algoritmo de classificação automática nos casos de ocorrência da doença celíaca entre 

todos os casos positivos de ocorrência da doença. A especificidade mede a taxa de 

indicação da classe ndc nos casos de não ocorrência da doença celíaca entre todos os 

casos negativos da doença. 

Para a base de dados analisada, os resultados mostraram que o algoritmo LBR, 

do tipo k-vizinhos próximos, é capaz de diferenciar com excelente sensibilidade e taxa 

de acertos um possível diagnóstico de doença celíaca. O valor da especificidade indica 

que o classificador é muito confiável também na indicação de um possível diagnóstico 

Técnica Algoritmo  TA (%) SEN ESP AUC 

k-vizinhos próximos LBR* 76,88 0,79 0,75 0,84 

Classificador bayesiano AODE - F 1* 76,26 0,78 0,75 0,84 

AODEsr * 75,85 0,78 0,74 0,84 

NaiveBayes* 75,97 0,77 0,75 0,84 

NaiveBayesSimple* 75,97 0,77 0,75 0,84 

k-vizinhos próximos KStar -B 60 76,20 0,76 0,77 0,84 

Classificador bayesiano BayesNet A 0.75 75,97 0,78 0,74 0,83 

k-vizinhos próximos IBK -K 16    73,28 0,80 0,67 0,82 

RNA MLP -L 0.4 -M 0.2 73,42 0,70 0,76 0,79 

SVM LibSVM  -C 1 -γ 0 77,30 0,76 0,78 0,77 

Árvores de decisão J48 -C 0.7 -M 9 72,72 0,77 0,69 0,76 

ADTree* 71,51 0,70 0,72 0,76 

SimpleCart * 71,91 0,72 0,72 0,73 
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negativo da doença celíaca. A mesma análise pode ser estendida aos classificadores 

bayesianos, pois a mesma AUC é obtida, além de valores muito próximos de 

sensibilidade e especificidade, com diminuição de apenas 1 a 2%. 

É importante salientar que o algoritmo LBR é um classificador bayesiano em que 

são aplicadas técnicas de aprendizagem lazy para indução de regras bayesianas. 

Desta forma, verifica-se a preponderância dos classificadores bayesianos na tarefa de 

reconhecimento dos casos de doença celíaca, ao analisar uma base de dados 

composta por atributos nominais. 

 

4.5 Experimento 2 – Seleção de Atributos 
 

Foi aplicada a técnica de seleção de variáveis Wrapper, com o objetivo de 

reduzir a dimensionalidade do vetor de características e obterem-se melhores métricas.  

Para a análise inicial, a base de dados BD1 foi composta por 35 atributos. Após 

a aplicação do Wrapper, a dimensionalidade foi reduzida a 17 atributos selecionados. 

O Quadro 5 apresenta os atributos selecionados pelo Wrapper utilizando 

algoritmos genéticos como método de busca.  

 

Quadro 5 - Atributos selecionados e excluídos após seleção de atributos 

Atributos selecionados 
(n=17) 

Atributos excluídos 
(n=18) 

anorexia 
 irritabilidade 
apatia 
anemia 
dificuldade de engolir 
náusea 
melena 
enterorragia 
acolia fecal 

diarréia 
constipação intestinal 
dor abdominal 
atraso DNPM 
tecido celular subcutâneo 
doença celíaca familiar 
edema 
dermatite herpetiforme 

adinamia 
emagrecimento 
febre 
regurgitação 
vômito 
hemorragia digestiva 
alta 
hipocolia fecal  
diarréia c/ sangue 
diarréia c/ muco 

diarréia com gordura  
distensão abdominal 
osteoporose 
déficit de peso 
déficit de estatura 
palidez cutânea 
hipoplasia do esmalte 
dentário 
artralgia e artrite 

 

O mesmo rol de algoritmos e parâmetros, que totalizou 270 modelos, foi utilizado 

para treinamento da nova base de dados composta pelos 17 atributos selecionados. A 

Tabela 13 mostra os resultados das métricas utilizadas para análise dos 

classificadores. 
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Tabela 13 - Melhores métricas obtidas para cada algoritmo ordenados por AUC 

(17 atributos) 

 

Técnica Algoritmo TA (%) SEN ESP AUC 

Classificador bayesiano AODE -F 1 * 80,0 0.78 0.80 0,84 

NaiveBayes * 79,1 0,78 0,80 0,84 

NaiveBayesSimple * 79,1 0,78 0,80 0,84 

k-vizinhos próximos KStar -B 40  78,2 0,78 0,77 0,84 

Classificador bayesiano BayesNet -A 1.0 78,8 0,77 0,80 0,84 

k-vizinhos próximos LBR* 79,2 0,77 0,80 0,84 

Classificador bayesiano AODEsr  - F 1 * 78,2 0,76 0,80 0,84 

k-vizinhos próximos Ibk -K 20 74,7 0,82 0,68 0,83 

RNA MLP -L 0.3 -M 0.4  73,3 0,71 0,75 0,79 

Árvore de decisão ADTree * 72,8 0,70 0,75 0,79 

SVM LibSVM -G 0.0 -C 10.0  76,2 0,75 0,77 0,76 

Árvore de decisão J48 -C 0.6 -M 2 75,2 0,73 0,77 0,76 

SimpleCart * 71,4 0,69 0,73 0,71 

* Algoritmos com parâmetros padrão. Kernel utilizado para SVM: RBF. 
 
Legenda 
AUC - área sob a curva ROC 
ESP – especificidade 
SEN– sensibilidade 
TA - taxa de acerto 
 

 

A análise da Tabela 13 mostra que a aplicação do Wrapper não contribuiu para 

aumentar o valor da área sob a curva ROC (AUC), a principal métrica para análise dos 

classificadores.  

A hipótese de que não há diferença estatisticamente significante entre os valores 

apresentados por AUC referentes aos valores das bases de dados BD1 com 35 e 17 

atributos foi testada por meio do teste estatístico de Wilcoxon, aplicado ao valor da 

AUC dos 270 modelos. O valor de p-value obtido pelo teste foi < 0,0001 (IC a 95%), o 

que indica há uma diferença estatisticamente significante entre os valores de AUC 

obtidos por BD1 com 35 atributos  e com 17 atributos. Os valores máximos dos 

parâmetros analisados indicaram que BD1 com 17 variáveis obteve mais acerto 

significativo.  

Desta forma, considerando que o critério para escolha do algoritmo mais 

eficiente foi baseada no máximo valor de AUC apresentada, o classificador selecionado 
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para o acoplamento ao SADC foi AODE –F1, do tipo classificador bayesiano, com a 

base de dados de treinamento BD1 com 17 atributos.  

 

4.6 Descrição do Sistema de Apoio ao Diagnóstico da Doença Celíaca – SADCEL 
 

Na fase final de desenvolvimento, o classificador AODE -F1 em conjunto com a 

base de dados BD1 (treinamento) foi integrado ao sistema web por meio do middleware 

Quick, o que resultou no sistema de apoio ao diagnóstico para doença celíaca 

SADCEL. 

Para apoio ao médico em todas as fases do processo de diagnóstico, o SADCEL 

foi provido de ferramentas auxiliares que disponibilizam informações sobre o paciente 

como: 

 Área para Preparo de Caso; 

 Área para Atendimento Nutricional; 

 Cálculo automático do z-score peso/estatura (P/E), peso-idade (P/I) e 

estatura/idade (E/I), de acordo com as Tabelas do National Center for 

Health Statistics (NCHS) (http://www.cdc.gov/growthcharts/); 

 Construção automática da Curva de Crescimento do NCHS  

 Alerta para ocorrência de baixo peso, baixa estatura ou desnutrição, de 

acordo com o valor do z-score calculado; 

 Alertas disparados durante o preenchimento do formulário para primeira 

consulta, quando o usuário indicar a ocorrência dos sintomas, solicitando 

a verificação de sintomas comuns à forma típica da doença celíaca e 

complementação de informações sobre o sintoma na guia “Anamnese”; 

 Alerta para a possibilidade de doença celíaca, informando os valores das 

probabilidades calculadas pelo software Weka 3.6.1 para as classes dc e 

ndc, indicado na guia “Hipótese Diagnóstica”. 

 Informações sobre a doença celíaca, baseada no Protocolo Clínico e 

Diretrizes para a Doença Celíaca (Sociedade Brasileira de Pediatria, 

2007), validadas pela especialista, profa. Dra. Vera Lúcia Sdepanian. 

 

A Figura 19 mostra a interface do SADCEL desenvolvido quando o alerta para 

uma possível ocorrência de doença celíaca é disparado. Após o registro dos sintomas 

http://www.cdc.gov/growthcharts/
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na guia “Anamnese” e sinais na guia “Exame Físico”, a guia “Hipótese Diagnóstica” 

poderá ser acessada. Se a probabilidade de ocorrência da doença celíaca for maior ou 

igual a 50%, o alerta aparecerá indicando a probabilidade de ocorrência. No caso de 

probabilidade menor que 50%, o alerta não será disparado. 

 

 

Figura 19 - Interface do SADCEL mostrando o alerta para um possível 

diagnóstico de doença celíaca, após o registro dos sintomas na guia 

“Anamnese” e sinais na guia “Exame Físico” durante a primeira consulta 

 

4.7 Avaliação do SADCEL 
 

A base de dados para testes BD2 foi utilizada para avaliar a utilidade do 

SADCEL em relação ao diagnóstico. Os dados referentes a cada caso clínico foram 

registrados no protocolo eletrônico para atendimento na primeira consulta pela 

pesquisadora principal. O valor da probabilidade de ocorrência da doença celíaca foi 

coletado. 

A Tabela 14 mostra o resultado referente à comparação das indicações de 

ocorrência da doença celíaca do SADCEL em relação ao padrão-ouro. A taxa de acerto 

do SADCEL resultou em 84,2%. A sensibilidade do SADCEL resultou em 92,9% e 
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especificidade em 79,2%.  O valor do grau de concordância kappa foi 0,68 (p-value 

<0,0001), o que indicou uma boa replicabilidade (Rosner, 2006).  

 

Tabela 14 – Comparação entre as indicações do SADCEL e o padrão-ouro 

 

 SADCEL  

Padrão-ouro DC NDC Total 

DC 13   1 14 

NDC   5 19 24 

Total 18 20 38 

 

A Tabela 15 mostra a comparação entre as hipóteses diagnósticas dos médicos 

atendentes em consenso com os preceptores, denominados especialistas, e o padrão-

ouro. A taxa de acerto dos especialistas na indicação do diagnóstico positivo da doença 

celíaca foi 84,2%. A sensibilidade dos especialistas resultou em 64,3% e a 

especificidade em 95,8%. O kappa resultou em 0,64 (p-value < 0,0001), o que indica 

boa concordância.  

 

Tabela 15 - Comparação entre as indicações dos especialistas e o padrão-ouro 

 

 Especialistas  

Padrão-ouro DC NDC Total 

DC   9   5 14 

NDC   1 23 24 

Total 10 28 38 

 

 

A Tabela 16 mostra a concordância entre a indicação dos especialistas e do 

SADCEL. O kappa resultou em 0,46 (p-value = 0,0008), indicando concordância 

moderada. 

 

Tabela 16 - Comparação entre as indicações dos especialistas e o SADCEL 

 

 Especialistas  

SADCEL DC NDC Total 

DC   9   9 18 

NDC   1 19 20 

Total 10 28 38 
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5 DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo são apresentadas as discussões do trabalho. Inicialmente é 

discutida a avaliação de usabilidade do sistema web e da utilização do protocolo 

eletrônico para o atendimento ao paciente. Os resultados referentes à análise dos 

dados clínicos por meio da utilização de técnicas de inteligência artificial são discutidos 

no segundo momento. A avaliação realizada é analisada a seguir e, por fim, é enfocado 

o problema do diagnóstico precoce da doença celíaca. 

 

5.1 Avaliação de Usabilidade do Sistema Web e Protocolo Eletrônico 
 

A avaliação de usabilidade preliminar mostrou-se importante para verificar a 

interação entre o sistema web e os usuários. O resultado do SUS score (83,5 ± 10,0) 

indicou excelente usabilidade (Bangor, 2009). Considerou-se que o sistema web 

desenvolvido mostrou-se em um formato aceito pelos usuários, de forma a suportar o 

protocolo para atendimento ao pacientes.  

Em relação ao método de avaliação de usabilidade, o questionário SUS foi 

escolhido por tratar-se de um instrumento simples, composto por um pequeno número 

de questões.  Apesar da subjetividade das questões, ele nos indica adequadamente o 

nível de satisfação do usuário. 

O questionário foi aplicado aos usuários imediatos do sistema. Apesar da 

amostra restrita, o resultado foi relevante e mostrou potencial aderência ao sistema e 

sugeriu que a continuidade do desenvolvimento poderia ocorrer mantendo a estrutura 

proposta. 

O desenvolvimento do protocolo eletrônico foi baseado na adequação de 

elementos já utilizados pelos usuários durante o atendimento e processo diagnóstico. A 

utilização de um protocolo durante a consulta clínica mostrou-se importante para 

contemplar a especificidade dos dados necessários para a investigação da doença 

celíaca e a padronização do registro dos dados, segundo relatos dos usuários. O 

protocolo eletrônico foi aprovado pelos usuários por consenso. 

Os benefícios da utilização de protocolos suportados por meios eletrônicos 

foram confirmados por Morris (2002). A padronização de procedimentos e a 
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possibilidade de inserção de algoritmos para alerta foram descritos como elementos 

positivos para a prática médica e segurança dos pacientes.  

Em contraposição à facilidade de uso do sistema web apontada pelos usuários, 

foram observados alguns problemas em relação à interação usuários com o sistema 

web e o protocolo eletrônico. Observou-se a ocorrência de alguns registros completos 

do caso clínico nos campos específicos para história clínica ou queixa, sem a indicação 

dos sintomas, e de dados associados como idade de início e duração, nos campos 

apropriados, durante o preenchimento da guia “Anamnese”.  Salienta-se que a história 

clínica e queixa são campos obrigatórios. Verificou-se a ocorrência de outros dados 

que também não estão sendo registrados nos campos específicos, mas nos campos 

“Observação”, inclusive alguns registros de solicitação de medicamentos e solicitação 

de exames clínicos. É importante reiterar que, durante o desenvolvimento do sistema 

web, reuniões foram realizadas pela pesquisadora principal com todos os usuários e as 

adequações sugeridas foram implementadas. Além disso, a fase de implantação foi 

gradativa e houve o acompanhamento das consultas durante um mês.  

As causas deste problema devem ser investigadas e uma solução pode ser 

proposta de forma a buscar a adequação a todos os usuários.  

Para o registro da consulta, inserir dados clínicos em campos genéricos não 

resulta em prejuízo, visto que o importante é a existência do registro. Neste estudo, 

porém, o sistema web e o protocolo eletrônico para atendimento foram projetados 

como ferramentas para investigação da doença celíaca, em que a recuperação dos 

dados é um item fundamental. Os dados avaliados pelo classificador automático são 

provenientes da indicação dos sinais e sintomas registrados, cujo desempenho pode 

ser comprometido. Reitera-se que o protocolo eletrônico foi desenvolvido sob o 

fundamento da qualidade do dado clínico. 

 

5.2 Aplicação de Técnicas de IA 
 

Em um trabalho de revisão, Grossi (2007) demonstrou que a aplicação de 

técnicas de IA ao diagnóstico e prognóstico de distúrbios em gastroenterologia, é 

potencialmente mais efetiva que métodos estatísticos convencionais. Essa conclusão é 

importante, visto a complexidade envolvida no diagnóstico de distúrbios 

gastrointestinais, em que a necessidade de exames invasivos está sempre presente. 
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A análise da Tabela 8 (pág. 56), em que são relacionados os sinais, sintomas e 

grupos de risco para caracterização das amostras, mostrou que os sintomas que 

diferem significativamente em maior proporção para o grupo DC foram irritabilidade, 

edema, diarréia, tecido celular subcutâneo escasso e déficit de peso. Para o grupo 

NDC foram anorexia, náusea, diarréia com sangue e constipação. Para a maior parte 

dos sintomas/sinais relacionados à doença celíaca as proporções são semelhantes, o 

que corrobora com a afirmação sobre a complexidade do diagnóstico inicial da doença, 

quando as manifestações clínicas são avaliadas. 

No Experimento 1, em que foi realizado o treinamento e teste dos algoritmos 

para classificação automática, os resultados sugerem que classificadores bayesianos 

são capazes de reconhecer com boa sensibilidade, um possível diagnóstico da doença 

celíaca. O valor da especificidade mostra que as técnicas aplicadas também são 

confiáveis na indicação de possível diagnósticos negativos da doença celíaca. 

Algoritmos do tipo classificador bayesiano são considerados uma referência na área 

médica, cuja eficiência o faz ser testado antes de outras técnicas e tem apresentado 

resultados superiores em várias áreas de aplicação, especialmente, para problemas de 

diagnóstico clínico (Kononenko, 2001).  

Em estudos que descrevem aplicações em gastroenterologia (Lahner et al., 

2005; Lahner et al., 2008; Pace et al., 2010) a aplicação da técnica de seleção de 

variáveis resultou em maior valor da área sob a curva ROC (AUC). Neste estudo, o 

valor máximo da AUC não foi alterado, porém, o teste de Wilcoxon mostrou que há 

uma diferença estatisticamente significante entre os valores de AUC referentes às 

bases de dados com 35 e 17 atributos, sendo que utilizando a base de dados com 17 

atributos, o valor máximo foi maior para outras métricas. Para os classificadores 

bayesianos, que apresentaram melhores métricas, não houve alteração no valor da 

sensibilidade, mas ocorreu um sensível incremento no valor da especificidade e taxa de 

acerto. 

 Outros estudos, porém, devem ser realizados a fim de obter-se um vetor de 

características com menor dimensão, de forma a estabelecer um conjunto mínimo de 

dados para obter-se uma diferenciação significativa, o que poderá favorecer a 

construção de um protocolo com dados mínimos para a detecção de casos de doença 

celíaca não diagnosticada. 
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Não foram encontrados estudos específicos sobre a utilização de um SADC 

suportado por técnicas de inteligência artificial para fins de diagnóstico da doença 

celíaca na literatura disponível.  

Trabalhos correlatos descrevem, na maior parte, a realização de modelos 

experimentais em gastroenterologia, em que técnicas de IA, em especial RNA, são 

testadas e avaliadas.  

Em um estudo recente, Pace et al. (2010) descreveram a aplicação de técnicas 

de RNAs e LDA combinadas com um questionário para doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) como um novo modelo para diferenciação entre pacientes 

sadios e com DRGE, cuja taxa de acerto resultou em 99,2%, com AUC de 99,1%. No 

subconjunto dos pacientes com DRGE, a taxa de acerto na diferenciação entre doença 

do refluxo gastroesofágico não erosiva e esofagite erosiva resultou em 66,5%, um 

resultado não conclusivo.  

Aplicado também a DRGE, no estudo descrito por Horowitz et al. (2007) o 

objetivo foi identificar um conjunto de sintomas que possibilitam discriminar pacientes 

com DRGE dos que apresentam outros tipos de dispepsia utilizando regressão 

logística, RNA e árvores de decisão (C5.0 e CART). Na comparação entre técnicas, as 

melhores métricas foram obtidas por RNA, com 78,7% de taxa de acerto.  

Lahner et al. (2008) descreveram a aplicação de RNA para reconhecimento de 

casos de gastrite atrófica. As melhores métricas foram obtidas com RNA com seleção 

de atributos com taxa de acerto de 75,8%. Em outro estudo, Lahner et al. (2005) 

aplicou  RNA e LDA no reconhecimento de distúrbios da tireóide para pacientes com 

gastrite atrófica, obtendo-se valores de taxa de acerto superiores a 91%.   

Andriulli et al. (2007) descreveram a aplicação de RNAs para predição 

diagnóstica de dispepsia não investigada. Segundo os autores, não há um consenso a 

respeito da realização de testes não-invasivos ou de uma endoscopia invasiva do trato 

gastrointestinal no processo diagnóstico. RNAs foram utilizadas para analisar queixas e 

características clínicas referentes a 86 registros, e resultou em 74,2% de taxa de acerto 

na diferenciação entre casos clínicos que apresentavam dispepsia funcional da 

orgânica. Esse valor foi elevado para 85% após a seleção de variáveis.  

Sakai et al. (2007) demonstraram que um modelo de rede bayesiana para 

diagnóstico de dor abdominal não traumática, composto por nove variáveis, apresenta 

uma taxa de erro menor (27%) e maior AUC (0,763) que RNA e regressão logística. 
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Neste estudo, as métricas avaliadas durante o treinamento apresentaram 

valores superiores ao modelo construído de rede bayesiana para dor abdominal, assim 

como nos estudos sobre diferenciação de pacientes com DRGE, que avaliaram dados 

referentes a manifestações clínicas. Também, este estudo apresentou a taxa de acerto 

maior que o experimento descrito por Lahner et al. (2008), em que, além dos sinais e 

sintomas, dados biomédicos foram analisados. Apenas no estudo de Lahner et al. 

(2005) foram obtidos melhores resultados. 

Comparativamente a outras técnicas, como redes neurais artificiais e LDA, os 

resultados obtidos pelos classificadores bayesianos foram superiores. Desta forma, os 

valores das métricas sugerem que o algoritmo selecionado pode ser utilizado com boa 

confiabilidade na tarefa de reconhecer pacientes com doença celíaca. 

Segundo os dados recuperados por meio da revisão da literatura, apresentados 

na Tabela 6 (pág. 51), o tamanho da amostra utilizada neste estudo está de acordo 

com o valor médio, assim como a quantidade de atributos utilizados. Desta forma, este 

estudo foi realizado em condições análogas aos recentes estudos que descrevem 

aplicações de IA em gastroenterologia.  

 

5.3 Avaliação do SADCEL 
 

Em relação à comparação entre o SADCEL e o padrão-ouro, a taxa de acerto do 

SADCEL resultou em 84,2%, valor superior à obtida no teste durante o treinamento 

(80,0%). Este resultado sugere que as regras criadas pelo classificador bayesiano 

selecionado AODE são robustas e têm poder de generalização. 

A comparação entre as indicações dos especialistas e o padrão-ouro resultou 

em um valor da taxa de acerto de 84,2%, assim como o SADCEL.  

O valor do grau de concordância kappa, porém, resultou em um valor maior para 

o SADCEL que para os especialistas em relação ao padrão-ouro. Os resultados 

indicam uma boa confiabilidade diagnóstica para o SADCEL.  

 A comparação entre a Tabela 14 (pág. 72) e a Tabela 15 (pág. 72) mostrou que 

a quantidade de falsos positivos é maior na indicação do SADCEL que dos 

especialistas e que a quantidade de falsos negativos indicada pelos especialistas é 

maior que pelo SADCEL. A falsa indicação de um possível diagnóstico de doença 

celíaca não deve ser considerada um erro, mas uma sugestão ao médico de que o 
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caso clínico poderá ser mais bem investigado com a realização de testes sorológicos, 

conforme o Fluxograma para Diagnóstico da Doença Celíaca (Sociedade Brasileira de 

Pediatria, 2007). A baixa ocorrência de falsos negativos confere boa confiabilidade 

diagnóstica ao SADCEL na tarefa de reconhecer a não ocorrência da doença celíaca.  

A maior sensibilidade do SADCEL (92,9%), em relação aos especialistas 

(64,3%), sugere que, durante o treinamento do algoritmo AODE, foi encontrado um 

conjunto de sinais/sintomas que possibilitou identificar os casos de doença celíaca por 

meio de uma análise estatística. A especificidade do SADCEL também resultou em um 

excelente valor (79,2%), porém inferior aos especialistas (95,8%). Esses resultados 

sugerem que há uma tendência dos especialistas em não indicar na primeira consulta 

uma hipótese diagnóstica de doença celíaca. 

Em relação ao método empregado para avaliação, a comparação entre o 

desempenho do SADCEL aos especialistas é um importante parâmetro para confirmar 

a utilidade em relação ao diagnóstico do sistema. Os itens avaliados pelo SADCEL 

para classificação em dc ou ndc dos casos clínicos foram os sintomas, sinais e grupos 

de risco. A indicação dos especialistas foi obtida por meio das hipóteses diagnósticas 

registradas durante a consulta, num processo interativo e consensual entre o médico e 

o preceptor. Além dos sinais, sintomas e grupos de risco, outros dados clínicos foram 

avaliados pelo médico, como a história clínica, queixa e resultados de exames clínicos 

anteriores.  

Desta forma, apesar do SADCEL ter avaliado apenas uma parte dos dados 

disponibilizados aos especialistas, os resultados foram comparáveis em relação à taxa 

de acerto. O SADCEL mostrou-se mais efetivo na comparação do grau de 

concordância kappa com o padrão-ouro. Esses resultados conferem ao SADCEL uma 

possível utilidade em relação ao diagnóstico 

O SADCEL foi projetado para gerar um alerta que informa a probabilidade de 

ocorrência da doença celíaca, quando esta for superior a 50%. Esta restrição foi 

implementada para que uma informação irrelevante fosse emitida para casos clínicos 

pouco prováveis de doença celíaca e evitar uma possível especulação a respeito da 

criação de uma tendência do médico a uma indicação da doença celíaca.  

Desta forma, a opção por retornar a probabilidade de ocorrência foi prover o 

médico de uma informação, baseada em métodos estatísticos para análise de casos 

históricos, que juntamente com a história clínica, sinais, sintomas e histórico familiar, 
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poderá ser mais um item para avaliação durante a indicação das hipóteses 

diagnósticas e da conduta clínica, conforme o Fluxograma para Diagnóstico da Doença 

Celíaca (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007). A influência do alerta no processo de 

diagnóstico poderá ser avaliada em um momento posterior, de forma a verificar a 

validade dos benefícios da padronização dos dados e alertas indicados por Morris 

(2002).  

Em um recente estudo, Catassi e Fasano (2010) indicaram que a biopsia do 

intestino delgado tem sido questionada como único teste conclusivo para o diagnóstico 

em vários casos. Os autores sugerem que o diagnóstico da doença celíaca deva ser o 

resultado de uma análise ampla, em que as manifestações clínicas, testes sorológicos 

e histológicos, além da análise do HLA e resposta à terapia devam ser igualmente 

avaliados como regras. Para a conclusão diagnóstica, pelo menos quatro das cinco 

regras devem ser atendidas. Nesta perspectiva, as manifestações clínicas têm um peso 

análogo aos exames invasivos e dispendiosos.  

Reitera-se, no entanto, que as recomendações da ESPGHAN continuam a 

afirmar a necessidade da realização de biopsia do intestino delgado antes da 

prescrição da dieta isenta de glúten. 

Considerando que a análise das manifestações clínicas condizentes com a 

doença celíaca é um item importante para o levantamento de uma suspeita diagnóstica 

que pode desencadear um processo diagnóstico, este estudo pode contribuir como 

uma ferramenta confiável para análise dessas manifestações e indicação de um 

possível diagnóstico positivo. 

 

5.4 Diagnóstico Precoce da Doença Celíaca 
 

O problema do diagnóstico precoce da doença celíaca ocupa um lugar destaque 

dentre os pesquisadores, principalmente nas últimas décadas com a descoberta de 

testes sorológicos e genéticos, que propiciaram o rastreamento dos pacientes 

assintomáticos. No documento intitulado Diagnóstico Precoz de La Enfermidad Celíaca, 

publicado pelo Ministério da Saúde e Consumo da Espanha (Polanco et al., 2008), 

reitera-se a necessidade do diagnóstico precoce devido à alta prevalência e 

emergência na instauração da dieta isenta de glúten. Uma das conseqüências 



80 

 

 

apontadas pelo diagnóstico tardio é a má absorção de nutrientes, que pode conduzir a 

um estado de falta de nutrientes e a outras manifestações clínicas. 

Polanco et al. (2008) afirmam que a história clínica e exame físico são os itens 

fundamentais para orientar o diagnóstico na atenção primária. Para isso, é necessário 

que o pediatra ou o médico de família tenha conhecimento das formas de 

apresentação, principalmente, atípica, de forma a identificar sinais e sintomas 

condizentes com a doença celíaca, em especial, os pacientes diagnosticados com 

patologias digestivas que não respondem ao tratamento convencional. Além disso, 

devem ter conhecimento dos grupos de risco, em que a prevalência de pacientes 

celíacos é maior. 

O foco no conhecimento dos médicos que prestam atenção primária ao paciente, 

além do reconhecimento das manifestações clínicas pode ser justificado pela conduta 

clínica. Em um estudo realizado por Sdepanian et al. (2001), pacientes celíacos 

responderam a um questionário sobre as manifestações clinicas e métodos aplicados 

para o diagnóstico da doença celíaca. Na amostra estudada, somente 56,5% dos 

pediatras solicitaram a biopsia do intestino delgado para o estabelecimento do 

diagnóstico contra 89,4% dos especialistas em gastroenterologia pediátrica. O tempo 

necessário para o diagnóstico foi considerado tardio, quando a idade do paciente é 

maior que 24 meses no momento do diagnóstico, em 64,2% dos pacientes da forma 

clássica e em 86,4% da forma não clássica ou atípica.  

O SADCEL foi projetado para prover informações sobre a doença celíaca aos 

médicos, visto que foi implantado em um ambiente de aprendizagem médica. 

Estudos sobre a adequação do SADCEL a um serviço de atenção primária ao 

paciente poderão ser realizados. A técnica de seleção de atributos mostrou que os 

sinais, sintomas e grupos de risco (Quadro 5, pág. 68) são, na maior parte, não 

específicos da doença celíaca, o que sugere que podem fazer parte de um formulário 

para atendimento utilizado por pediatras. Além disso, o SADCEL também provê a 

indicação da conduta clínica, segundo o Fluxograma para Diagnóstico da Doença 

Celíaca (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007).  
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6 CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho foi construído um sistema de apoio ao diagnóstico da doença 

celíaca, denominado SADCEL, resultante da integração de um sistema web a um 

classificador automático, que provê um alerta indicando a probabilidade de ocorrência 

da doença celíaca. O resultado da avaliação mostrou que o classificador automático 

pode indicar com altas taxas de sensibilidade um provável diagnóstico positivo ou 

negativo da doença, por meio da avaliação de sinais/sintomas, itens específicos do 

exame físico e grupo de risco. Os valores das métricas obtidos foram superiores, em 

sua maioria, a estudos correlatos em gastroenterologia. 

Dos objetivos específicos, concluiu-se que: 

1. Os SADCs recentes que descrevem experimentos em gastroenterologia 

apresentam grande multiplicidade de problemas clínicos e investigação de 

doenças. Em 80% dos casos, são descritos modelos experimentais para o 

desenvolvimento de SADCs, com a descrição dos resultados obtidos por 

técnicas de inteligência artificial em 75% destes. Em 40% dos estudos, 

foram realizadas comparações com o médico e em apenas uma 

publicação um estudo controlado foi descrito, mostrando evidências de 

melhorias na prática médica. Desta forma, estudos mostram potenciais 

benefícios dos SADCs à prática médica, porém, estudos controlados em 

ambiente real devem ser realizados para comprovar esta perspectiva; 

2. Um sistema web foi construído com ferramentas de software livre, para 

suportar o protocolo eletrônico para atendimento na primeira consulta, 

com dados clínicos gerais e específicos para a doença celíaca. Os 

campos e funcionalidades foram inseridos de acordo com a solicitação do 

usuário, de forma a tornar o protocolo eletrônico compatível com os 

registros realizados durante a consulta. A avaliação realizada durante o 

desenvolvimento mostrou que o sistema web tem boa usabilidade e 

adequação aos usuários. Melhorias, porém, devem ser incorporadas, de 

forma a favorecer o preenchimento correto dos campos e da estruturação 

na forma de texto dos dados clínicos; 

3. A realização dos Experimentos 1 e 2, em que foram testados 270 modelos 

utilizando bases de dados com 35 e 17 atributos, respectivamente, 
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mostrou que os classificadores bayesianos conseguem reconhecer com 

alta especificidade os casos de doença celíaca. O algoritmo AODE –F1 

obteve as melhores métricas quando utilizou a base de dados de 

treinamento com 17 atributos. As métricas obtidas foram: AUC = 0,84, 

sensibilidade = 0,78, especificidade = 0,80 e taxa de acerto = 80,0%. Este 

algoritmo foi integrado ao sistema web para a criação do SADCEL. As 

métricas obtidas foram superiores a vários trabalhos correlatos em 

gastroenterologia; 

4. A avaliação de utilidade em relação ao diagnóstico revelou que a taxa de 

acerto do SADCEL foi de 84,2%. Na comparação entre o SADCEL e o 

padrão-ouro, obteve-se k = 0,68 (p-value <0,0001), um valor maior que o 

grau de concordância obtida entre os especialistas e o SADCEL (k = 0,64, 

p-value <0,0001). Em ambos os casos, a replicabilidade foi considerada 

boa. A quantidade de falsos positivos indicada pelo SADCEL foi maior 

que pelos especialistas. A quantidade de falsos negativos, porém, foi 

menor que dos especialistas. A mesma taxa de acerto foi obtida para 

ambos. Esses resultados mostram que o SADCEL é útil para o 

diagnóstico da doença celíaca, demonstrando boa confiabilidade 

diagnóstica na tarefa de indicar prováveis casos positivos e negativos. A 

avaliação de usabilidade mostrou que o sistema tem ótima usabilidade, 

com valor médio, segundo o SUS-score, de 83,5 ± 10,0. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



83 

 

7 TRABALHOS FUTUROS 
 

Shortliffe (2006) afirma que é um mito considerar que o diagnóstico é o tema 

dominante no processo da tomada de decisão em medicina. A questão essencial seria 

o que o médico poderia fazer pelo paciente. Nessa perspectiva, alguns trabalhos 

relevantes podem ser realizados: 

 Validar um protocolo eletrônico para atendimento e diagnóstico da doença 

celíaca junto a outras instituições e verificar a influência da utilização no 

ambiente clínico; 

 Mapear a conduta clínica indicada pelos especialistas e utilizar um 

classificador automático para indicar, além da probabilidade de ocorrência 

da doença celíaca, uma possibilidade de conduta, sob o pressuposto de 

que o essencial para o processo de tomada de decisão é apoiar o médico 

em relação ao que se poderia fazer pelo paciente; 

 Implantar o sistema de apoio à decisão no serviço de atendimento e 

realizar um experimento caso-controle para determinar sua influência no 

diagnóstico e conduta clínica; 

 Construir um protocolo eletrônico com dados mínimos para implantação 

em serviços de atenção primária e avaliar a influência na tarefa de 

identificar casos de doença celíaca. 
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8 ANEXOS 
 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Fluxograma de Diagnóstico da Doença Celíaca 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO DA LITERATURA – SADC 
 

1- Qual o problema clínico do SADC? 
 
2 – Qual a doença investigada? 
 
3 – Quais as técnicas de IA utilizadas? 
 
4 – Qual o tamanho da amostra. 
 
5 – Quais os valores obtidos pelas métricas do SADC? 
Taxa de acerto: 
Especificidade: 
Sensibilidade: 
AUC: 
 
6 – Foi realizada uma validação com os usuários? 
a) sim 
b) não 
 
7 – Há utilização (experiência) efetiva no uso do SADC (sistema em produção) ou trata-
se de um modelo experimental? 
 
8 – Está descrita uma avaliação dos usuários?  
a) sim 
b) não 
 
9 – Há evidências de melhoria em algum aspecto da prática médica a partir da 
introdução do SADC?  
a) sim 
b) não 
 
10 – Há o relato de críticas ou problemas em relação ao uso do SADC?  
a) sim. Quais? 
b) não 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO DA LITERATURA - IA 
 

 

1 - A que doença está relacionada o artigo? 
 
2 - Qual o problema clínico envolvido? 
 
3 – Indicação da quantidade e tipo de variáveis empregadas no estudo. 
 
4 – Qual o tamanho da amostra utilizada? 
 
5 – Há alguma técnica de pré-processamento dos dados envolvida? 
a) sim. Qual? 
b) não 
 
6- Que técnicas de IA são utilizadas? 
 
7 – Há comparação entre as técnicas? 
a) sim. Qual o resultado? 
b) não 
 
8 – Quais os resultados das métricas envolvidas? 
Taxa de acerto: 
Especificidade: 
Sensibilidade: 
AUC: 
 
9 – Qual o modelo de teste utilizado? 
 
10 – Há descrição de validação interna ou externa? 
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE – 
SUS  

 

 

Questionário SUS original 

1 - I think that I would like to use  this  system frequently. 

2 - I found the system unnecessarily complex. 

3 - I thought the system was easy to use. 

4 - I think that I would need the support of a technical person to be able to use this 

system. 

5 - I found the various functions in this system were well integrated. 

6 - I thought there was too much inconsistency in this system. 

7 – I would imagine that most people would learn to use this system 

8 - I found the system very cumbersome to use. 

9 - I felt very confident using the system. 

10 - I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. 

 

Tradução do questionário SUS 

1 - Eu acho que gostaria de utilizar este sistema freqüentemente. 

2 - Eu achei o sistema desnecessariamente complexo. 

3 - Eu achei o sistema fácil para usar. 

4 - Eu acho que precisaria do apoio de um suporte técnico para ser possível usar este 

sistema. 

5 - Eu achei que as diversas funções neste sistema foram bem integradas. 

6 - Eu achei que houve muita inconsistência neste sistema. 

7 - Eu imaginaria que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema 

rapidamente. 

8 - Eu achei o sistema muito pesado para uso. 

9 - Eu me senti muito confiante usando esse sistema. 

10 - Eu precisei aprender uma série de coisas antes que eu pudesse continuar a utilizar 

esse sistema. 
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APÊNDICE IV – IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DE QUALIDADE 
DAS QUESTÕES SUS 

 

 

É possível reconhecer os componentes de qualidade indicado por Nielsen 

(2003) nas questões: 

- Facilidade de aprendizagem: 3, 4, 7 e 10; 

- Eficiência: 5, 6 e 8; 

- Facilidade de memorização: 2; 

- Minimização dos erros: 6; 

- Satisfação: 1, 4, 9. 
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APÊNDICE V – ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS DO PROTOCOLO 

ELETRÔNICO PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA CELÍACA 

 

Primeira Consulta 
 
Anamnese 

 Queixa clínica 

 História pregressa da moléstia atual 

 Sintomas gerais 
o  Adinamia  

  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Emagrecimento 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Anorexia 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Febre 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Irritabilidade 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Apatia 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Anemia 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Edema 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Icterícia 
  Idade de início 
 Duração  
 Observações 

o Sem alterações 

 Sintomas gastrointestinais 
o  Dificuldade de engolir 

 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Náusea  
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Regurgitação 
 Idade de início 
 Duração 
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 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Vômito 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Hemorragia digestiva alta (HDA) 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Melena 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Enterorragia 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Acolia fecal 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Hipocolia fecal 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Diarreia 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Diarreia com muco 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Diarreia com sangue 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Diarreia com gordura 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Constipação crônica 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Distensão abdominal 
 Idade de início 
 Duração 
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Observações 

o Dor abdominal 
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 Idade de início 
 Duração  
 Frequência (diária/semanal/mensal/esporádica/não sabe) 
 Local (retroesternal/epigástrica/periumbilical/infraumbilical/hipocôndrio direito/hipocôndrio 

 esquerdo/fossa ilíaca direita/ fossa ilíaca esquerda/em faixa) 

 Característica (desperta com a dor/limita a atividade/relação com alimentação) 
 Melhora após evacuação? (sim/não/não sabe) 
 Observações 

o Sem alterações 

 Caracterização do hábito intestinal 
o Hábito intestinal (diária/6 dias por semana/... /1 dia por semana/1 vez a cada 10 dias/1 vez a cada 15 

dias) 
 (diária) Número de vezes por dia 

o Consistência das fezes (líquida/semi-líquida/pastosa/semi-pastosa/endurecida) 
o Formato das fezes (amorfa/cíbalos/cilíndrica, sem rachaduras e espessura normal   

         (<salsicha)/cilíndrica, sem rachaduras e espessura aumentada (>salsicha)/  
        cilíndrica, com rachaduras e espessura normal (<salsicha)/ cilíndrica, com   

        rachaduras e espessura aumentada (>salsicha)/fita/não sabe/outras) 
o Dor durante as evacuações? (sim/não/não sabe) 
o Medo para evacuar ou comportamento de retenção para evitar a evacuação? (sim/não/não 

sabe) 
o Escape fecal (soiling)? (sim/não/não sabe) 
o Esforço ou dificuldade nas evacuações? (sim/não/não sabe) 
o Medo de sentar no vaso sanitário? (sim/não/não sabe) 

 Interrogatório complementar 
o ORL/oftalmo/odonto 

  Hipoplasia do esmalte dentário 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outras alterações 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
o Sistema cardiovascular 

 Cianose 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Sem alterações 

o Aparelho respiratório 
 Tosse 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Broncoespasmos 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outros 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 

 Sem alterações 
o Aparelho gênito-urinário 

 Alteração de cor e odor da urina 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Colúria 

 Idade de início 
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 Duração 

 Observações 
 Hipertensão arterial sistêmica 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outros 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Sem alterações 

o Aparelho osteoarticular 
 Artralgia 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Artrite 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Fratura 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Osteoporose 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outros 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Sem alterações 

o Neuromuscular 
 Fraqueza 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Convulsão 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Tremor muscular 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outros 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Sem alterações 

o Dermatológico 
 Hematomas 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Vesículas ou bolhas 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Petéquias 
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 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Prurido 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Xantomas 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Xantelasma 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outros 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Sem alterações 

o Crescimento e desenvolvimento 
 Déficit de peso 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Déficit de estatura 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Retardo puberal 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Atraso DNPM 

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Outros  

 Idade de início 

 Duração 

 Observações 
 Sem alterações 

 Antecedentes neonatais 
o Peso 
o Estatura 
o Apgar (1 a 10) 
o Intercorrência neonatal (sim/não) 
o Tipo de parto (normal/cesárea/fórcipe/normal e fórcipe/não sabe) 

 Antecedentes pessoais patológicos 
o Ocorrência de ITU? (sim/não) 
o Ocorrência de alergia? (sim/não) 

 Antecedentes mórbidos 
o Patologias/internações/observações 

 Diabetes 
 Doença de tireóide 
 Doença reumatológica 
 Síndrome de Down 
 Autismo 
 Vitiligo 
 Síndrome de Williams 
 Síndrome de Turner 
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 Doença inflamatória intestinal 
 Hepatopatia 
 Outras 

o Desenvolvimento neuro-psico-motor (com alteração/sem alteração) 

 Antecedentes familiares 
o Fatores familiares (pais consangüíneos/irmão gemelar) 
o Patologias 

 Diabetes 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Doença reumatológica 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Doença de tireóide 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Hepatopatia 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Doença celíaca 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Doença inflamatória intestinal 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Vitiligo 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
 Doença crônica 

 Parentesco (10 grau/20 grau/30 grau/não sabe) 

 Observações 
o Possui irmãos? (sim/não) 

 Antecedentes alimentares 
o Leite materno exclusivo até 
o Introdução de fórmula artificial 
o Desmame 
o Introdução de fruta 
o Primeiro cereal com glúten inserido na dieta (trigo/cevada ou malte/aveia/centeio) 

 Idade de introdução 
o Cereal presente em que alimento? 

 Informações complementares 
o Dieta atual (sem restrições/sem leite de vaca e derivados/sem lactose/sem glúten/outra dieta) 
o Alimentação atual 

 Café da manhã 
 Lanche 
 Almoço 
 Lanche 
 Jantar 
 Ceia 

o Histórico vacinal 
 Atrasado  

 Descrição das vacinas 
 Completo 

o Uso de medicação (sim/não) 
o Outras informações e intercorrências 

 
Exame Físico 

 Peso 

 Estatura 

 Perímetro cefálico 

 Frequência cardíaca 

 Frequência respiratória 
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 Pressão arterial 

 Temperatura 

 Tanner 

 Estado geral (BEG/MEG/REG) 

 Aspecto geral 
o Palidez cutânea (sim/não) 
o Cianose (sim/não) 

 (sim) Local 
o Icterícia (sim/não) 

 (sim) Graus 
o Dispneia (sim/não) 
o Fácies características (sim/não) 

 (sim) Especifique 
o Mucosa conjuntiva corada (sim/não) 
o Palma das mãos corada (sim/não) 
o Lábio-língua corada (sim/não) 
o Hidratado (sim/não) 
o Gânglios palpáveis (sim/não) 

 (sim) Graus 
 (sim) Aspecto 

 Subcutâneo 
o Edema (não há ocorrência/generalizado/face/membros inferiores/membros              

 superiores/tronco/abdome) 
o Tecido celular subcutâneo (normal/escasso/aumentado) 

 Alterações gerais 
o Pele (sim/não) 

 Local 
 Característica 

o Crânio (sim/não) 
 Local 
 Característica 

o Olhos (sim/não) 
 Local 
 Característica 

o Orelha (sim/não) 
 Local 
 Característica 

o Nariz (sim/não) 
 Local 
 Característica 

o Orofaringe (sim/não) 
 Local 
 Característica 

 Alterações odontológicas 
o Lesões aftosas (sim/não) 
o Cárie dentária (sim/não) 
o Hipoplasia do esmalte dentário (sim/não) 

 Aparelho cardiorrespiratório 
o Há deformidade no tórax? (sim/não) 
o Coração: há bulhas rítmicas normofonéticas sem sopro? (sim/não) 
o Pulmões: murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios? (sim/não) 

 Abdome 
o Tipo (plano/globoso/escavado) 
o Circunferência abdominal deitado 
o Inspeção abdominal (flácido/distendido) 
o Dor à palpação (sim/não) 

 Fígado 
o Palpável (sim/não) 

 (sim) Consistência 
 (sim) Superfície 
 (sim) Bordo 
 (sim) Distância do rebordo costal direito 
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 (sim) Distância do apêndice xifóide 

 Baço 
o Palpável (sim/não) 

 (sim) Consistência 
 (sim) Superfície 
 (sim) Distância do rebordo costal esquerdo 

 Aparelho osteoarticular 
o Artrite (sim/não) 

 (sim) Local 
 (sim) Especifique 

o Artralgia (sim/não) 
 (sim) Local 
 (sim) Especifique 

 Sistema nervoso 
o Alterações neurológicas? (sim/não) 

 Ânus 
o Descrição (sem alterações/fissura/fístula/abcesso/plicoma/outra alteração) 
o Toque retal (sim/não) 

 Descrição 

 Presença de outros sinais 
o Telangectasia   
o Spider 
o Eritema palmar   
o Baqueteamento 
o Prurido  
o  Ginecomastia 
o Circulação colateral   
o Ascite 

 Observações 
 
Exames Clínicos Anteriores 

 Específicos da gastropediatria 
o Tipo 
o Data de realização 
o Resultado 

 Gerais 
o Tipo 
o Data de realização 
o Resultado 

Hipótese Diagnóstica 

 Informações auxiliares 
o Z-score P/I 
o Z-score E/I 
o Z-score P/E 
o Observações 

 Indicação do diagnóstico 
o Diagnóstico nutricional (eutrofia/DEP I/DEP II/DEP III/DEP Atual/DEP pregressiva/sobrepeso/  

   obesidade) 
o HD1 
o HD2 
o HD3 
o HD4 
o HD5 
o HD6 
o HD7 
o Outras HDs 

Conduta 

 Prescrição de dieta 
o Dieta recomendada (sem restrições/sem leite de vaca e derivados/sem lactose/sem glúten/sem  

          glúten e leite de vaca/sem glúten e lactose/outra) 

 Prescrição de medicamentos 
o Descrição 
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o Dose 
o Duração e observações 

 Solicitação de exames clínicos 
o Específicos da gastropediatria 

 Descrição 
 Orientações 

o Gerais 
 Descrição 
 Orientações 

 Encaminhamento a outro ambulatório 

 Retorno 

 Consulta verificada pelo preceptor? (sim/não) 

 Nome do preceptor 

 Finalizar consulta? (sim/não) 

 


