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Resumo
Este trabalho tem como objetivo principal propor um modelo para categorização de
documentos médicos, chamado HiMeD. O modelo é baseado no princípio que
denominamos correlação hierárquica de termos especializados, no qual um conceito
médico utilizado num processo de categorização pode ser representado por termos
vinculados hierarquicamente entre si, e esta vinculação pode conter um conjunto de
componentes que permite a determinação dessa categorização ordenada pelo grau de
relevância do conceito adotado. O uso desse princípio nos permite isolar a tarefa de
categorização da influência desnecessária de termos não pertencentes ao vocabulário
médico controlado de referência e da linearidade do cálculo do peso de um termo na
recuperação de informação proporcionada pelos modelos tradicionais. Os conceitos aqui
desenvolvidos foram utilizados em vários experimentos de categorização automática de
documentos médicos que comprovaram a qualidade do modelo proposto, sendo os
experimentos realizados uma contribuição relevante adicional do trabalho. Finalizando, foi
implementada uma ferramenta para codificação automática de documentos médicos
baseado nos componentes do nosso modelo, que demonstrou a sua capacidade tecnológica
em construir ferramentas de apoio à categorização de informação médica. A ferramenta,
chamada MedCode, foi utilizada em experimentos realizados com a participação de
especialistas em codificação médica e sua utilização melhorou a precisão da codificação
automática de documentos médicos. Essa melhoria ocorreu em grande parte devido às
características visuais e interativas que a ferramenta possui, que permitiu aos especialistas
alterar o ambiente de categorização, o tipo de algoritmo de processamento a realizar e
outras opções de processamento dos documentos a categorizar.
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Abstract
The main objective of this thesis is to propose a categorizing model for medical documents,
called HiMeD. The model is based on the principle that we denominated hierarchical
correlation of specialized terms, in which a medical concept, to be used in an automatic
categorization process, can always be represented by terms, where these terms are linked up
in a hierarchical path. This hierarchical linking can contain components that allow the
determination of these categories ordered by the degree of relevance of the adopted
concept. The use of this principle allows us to isolate the categorization tasks from the
unnecessary influence of terms not belonging to the medical vocabulary of reference and of
the straight calculation of the term-weight in the information retrieval process used by the
classic models. The concepts developed here were used in several experiments that
demonstrated the quality of the proposed model. These experiments are another important
contribution of this work. Finally, a tool for automatic coding of medical documents was
implemented based on the components of our model, thus demonstrating its technological
capacity in building automatic categorization tools. This tool, called MedCode, was used in
experiments carried out with the help of medical coding specialists, and its use improved
the precision of the automatic coding of medical documents. This improvement is largely
due to the interactive and visual characteristics of the prototype, which allowed the
specialists to modify the coding environment, to select the type of processing algorithm,
and to modify other document processing options.
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Capítulo 1
Introdução
A evolução dos recursos tecnológicos nas áreas de informática e telecomunicações e
o aumento vertiginoso do nível de informatização de todas as atividades humanas têm
permitido a geração e o armazenamento em meios eletrônicos de grandes volumes de dados
que circulam rapidamente por todo o mundo. O crescimento desse volume de dados,
especialmente disponível através da World Wide Web (WWW), tem sido rápido e
vertiginoso, tornando a tarefa de recuperação de informação difícil, custosa e muitas vezes
complexa para os usuários [10, 21]. A principal razão dessa complexidade é que a maioria
dos dados disponíveis na Web são dados não-estruturados na forma de documentos
textuais. Por essa razão, existe um grande interesse na pesquisa e na construção de
modelos, algoritmos e ferramentas que possam ajudar os usuários na formulação de
consultas e na respectiva recuperação de informação de forma fácil, ágil e eficiente.
Ao longo do crescimento da Web, diversas máquinas de busca e metabusca de
informação foram propostas e implementadas [5, 17, 21, 96]. Essas máquinas são
constituídas basicamente de um coletor de documentos, de um indexador de
termos/documentos e de um processador de consultas. O processo de consulta em uma
máquina de busca é feito através da submissão de uma expressão booleana de termos
fornecida pelo usuário, sendo os documentos recuperados de acordo com uma ordem de
importância determinada através do cálculo de relevância baseado em um método (ou em
uma combinação de métodos) de recuperação de informação.
O método para cálculo de relevância dos documentos a recuperar mais utilizado
pelas máquinas de busca em uso na Web é ainda o definido pelo modelo vetorial de Salton
[90] ou uma extensão dele [2, 10, 92, 106], apesar da existência de outros métodos mais
poderosos como os propostos pelos modelos probabilísticos e bayesianos de recuperação de
informação [10, 81, 100]. Isto ocorre porque o modelo vetorial é relativamente simples e
apresenta resultados significativos na recuperação de informação em coleções genéricas de
documentos. Nesse contexto, também constata-se o crescimento da necessidade de se
1

organizar e de se recuperar informação em coleções especializadas de documentos das
diversas áreas do conhecimento. Isto tem proporcionado um grande aumento na pesquisa de
técnicas que utilizam as características específicas dessas áreas com o objetivo de melhorar
a precisão da recuperação de informação e o nível de organização destas coleções. Essa
necessidade nos motivou a trabalhar no desenvolvimento de soluções automáticas para esse
problema no caso de coleções de documentos médicos.

1.1 Motivação do Trabalho
Nos últimos trinta anos, a utilização e o desenvolvimento de sistemas
informatizados aplicados à medicina têm sido fundamental para o avanço e a melhoria da
assistência à saúde no mundo, conforme mostra Tange et al. em [99]. Porém, a despeito dos
vários trabalhos de automatização já realizados ao longo desse tempo, os registros médicos
de pacientes ainda são predominantemente em papel. Basicamente, as principais barreiras
que dificultam os avanços dos registros médicos informatizados são a falta de confiança
dos profissionais de saúde na privacidade do armazenamento eletrônico dos dados dos
pacientes, a complexidade da construção e manutenção dos sistemas (necessitam manipular
grandes bases de dados estruturados e não-estruturados), o custo elevado da informatização,
as dificuldades de se recuperar informação de forma rápida, precisa e útil, e a falta de
políticas governamentais que regulamentem a utilização dos sistemas de informação
médica.
Todavia, em que pese as dificuldades relatadas, vários projetos de informatização
dos registros médicos de paciente surgiram, principalmente a partir dos anos 80,
destacando-se os projetos ARTEMIS [3], EON [1], GALEN [35], RAPIT [7], KMED [22],
entre outros. No Brasil, apesar de dificuldades adicionais, econômicas, estruturais e
educacionais, principalmente a partir dos anos 90 foram também implantados projetos
relevantes nessa área, tais como, os sistemas de informação hospitalar da Rede Sarah de
Hospitais [27, 63] e do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo [6], estando
atualmente sendo discutido em várias instâncias públicas e privadas os caminhos que
devem ser adotados na informatização do nosso sistema de saúde, conforme mostra Leão et
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al. em [57]. Além desses projetos nacionais, o Ministério da Saúde do Brasil, através do seu
órgão de informatização DATASUS, tem desenvolvido sistemas de informação para a rede
pública de saúde, apoiado iniciativas para a definição de uma padronização mínima para os
dados em saúde e mantido um importante site na Web contendo uma variada gama de
informação sobre saúde no país (disponível atualmente em http://www.datasus.gov.br).
Adicionado a isto, a busca de informação médica na Web tem crescido de forma bastante
rápida, sendo atualmente um dos principais temas de consulta nas máquinas de busca
disponíveis. Isto tem permitido e incentivado o surgimento de um grande número de portais
especializados em serviços de saúde que oferecem uma variada gama de serviços, tais
como, bibliotecas médicas digitais, venda eletrônica de produtos médicos, aconselhamento
médico, entre outros serviços, muitos deles bastante polêmicos.
Esse crescente aumento dos dados médicos em meios eletrônicos, seja através de
sistemas de informação corporativos ou através da Web, é o principal motivo do aumento
da pesquisa na área de sistemas de informação médica, como relatado por Ramirez et al. em
[79]. Dentre os temas mais pesquisados, destacam-se os métodos de recuperação de
informação em textos médicos que possam utilizar as características específicas dessa área
do conhecimento, tais como, a existência de vocabulários médicos controlados, de
conceitos bem definidos e estruturados, e de regras e procedimentos médicos bem
consolidados e universalmente utilizados. Portanto, a busca de soluções automáticas que
possam melhorar a recuperação de informação especializada de uma área do conhecimento
(como, por exemplo, a medicina) foi o ponto de questionamento que iniciou o nosso
trabalho de pesquisa.

1.2 Categorização de Documentos Médicos
As pesquisas atuais na área de recuperação de informação em coleções de
documentos médicos têm utilizado um antigo conceito de catalogação bibliográfica [9] para
melhorar a precisão das respostas às consultas dos usuários a bases de dados textuais
médicas que é o de classificar ou categorizar os documentos de uma coleção por índices
temáticos. Categorizar documentos é o ato de rotular um conjunto de documentos por temas
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de uma área do conhecimento, arquivá-los baseado nesse tema (rótulo) e posteriormente
recuperá-los pela ordem de importância de cada um dentro do tema (rótulo). Na área
médica, essa organização dos documentos é importante e viável de ser feita porque os
temas ou conceitos médicos existentes são bem definidos e formalizados e estão, em geral,
vinculados a vocabulários controlados consolidados [25, 42]. Além disso, a maioria dos
profissionais de saúde trabalham com informação relacionada aos diferentes temas médicos
que se aplicam ao atendimento prestado ao paciente, não estando muito interessados em
pesquisar os documentos por termos médicos avulsos.
A tarefa de categorização de documentos médicos nas organizações de saúde é feita
através da codificação (ou seja, assinalamento de códigos) desses documentos. Para realizar
essa tarefa, as organizações médicas utilizam padrões de codificação propostos por
organismos internacionais de saúde embutidos em vocabulários médicos controlados [25,
42], sendo a Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de
Saúde (OMS) [72, 73] o padrão mais utilizado. Em geral, a codificação é feita através da
comparação dos termos que compõem os documentos médicos com os termos do padrão
que indexam os códigos adotados. Esse procedimento é normalmente feito por especialistas
em codificação, sendo uma tarefa tediosa e custosa, que requer atenção e interpretação
cuidadosa, e está sujeita a erros. Portanto, para que essa tarefa se torne menos árdua, têm
surgido na literatura vários métodos e algoritmos para realizá-la de forma automática, como
assinala Sebastiani em [95].

1.3 Modelo Hierárquico para Categorização de Documentos
Médicos
Nesta seção, apresentamos uma descrição resumida do Modelo Hierárquico para
Categorização de Documentos Médicos proposto nesta tese [60, 61], denominado de
Modelo HiMeD. A idéia desse modelo surgiu a partir da observação de que os especialistas
em codificação de documentos médicos resolvem grande parte dos seus problemas
comparando o conteúdo dos documentos médicos com o conteúdo de um índice alfabético
hierárquico existente em um padrão de codificação, como, por exemplo, a Classificação
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Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde [72, 73], e da constatação de
que os modelos clássicos de recuperação de informação não se aplicam de forma adequada
a esse problema, pois não consideram essa hierarquia de termos na resolução do problema.
O modelo HiMeD é baseado no princípio que denominamos Correlação
Hierárquica de Termos Especializados, no qual um conceito, uma definição ou um tema de
uma área especializada do conhecimento, a ser utilizado para categorização e recuperação
de informação de documentos textuais, pode ser sempre representado por um conjunto de
termos vinculados entre si de forma hierárquica, e que esta vinculação pode conter uma
série de componentes que permitem a determinação dessa categorização ordenada pelo grau
de relevância do conceito, definição ou tema adotado. Formalmente, no nosso modelo, cada
categoria (um código CID, por exemplo) a ser usada na classificação de documentos é
representada por uma ou mais hierarquias de termos vinculados t1, t2, ..., tn, onde ti é um
termo do vocabulário controlado de referência no nível hierárquico i, ti-1 é um termo-pai
vinculado a ti e ti+1 é um termo-filho vinculado a ti. O assinalamento de categorias é então
feito pela comparação de associações de termos extraídos dos documentos a categorizar
com as hierarquias de termos definidas no padrão de categorização adotado. Esse
paradigma de categorização torna o nosso modelo genérico e flexível. Genérico, porque
permite modelar os principais padrões de categorização de documentos médicos, tais como,
Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED)

[84], Medical Subject Headings

(MeSH) [67], Internacional Classification of Primary Care (ICPC) [52], Read Clinical
Codes (RCC) [80] e Classificação Internacional de Doenças (CID) [72, 73]. Flexível,
porque permite modelar boa parte das estratégias adotadas pelos especialistas em
codificação.

1.4 Experimentos Realizados
Todos os experimentos planejados e realizados neste trabalho de pesquisa tiveram
os seguintes objetivos:
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1. Verificar o nível de precisão, medido através de curvas de Revocação x Precisão [10,
103], do nosso modelo quando aplicado na resolução do problema de categorização de
documentos médicos. Revocação é a percentagem de todas as respostas relevantes que
são efetivamente recuperadas por uma consulta em relação ao total de respostas
relevantes previstas. Precisão é a percentagem de respostas relevantes efetivamente
recuperadas em uma consulta em relação ao total de respostas obtidas.
2. Comparar os resultados obtidos pelo nosso modelo com os resultados obtidos pelo
modelo clássico de recuperação de informação de Salton [90], o Modelo Vetorial, na
construção de algoritmos automáticos de categorização de documentos médicos. O
modelo vetorial trata documentos de uma coleção e consultas submetidas a essa coleção
como vetores de termos, cuja similaridade entre um documento da coleção e a consulta
submetida é determinada através do cosseno entre seus vetores de termos. A escolha do
modelo vetorial como referência comparativa em relação ao nosso modelo foi porque o
modelo proposto por Salton é o método mais utilizado pelos sistemas de recuperação de
informação existentes atualmente em execução, devido à sua simplicidade e sua
capacidade de recuperação em coleções genéricas de documentos.
3. Analisar os ganhos em precisão com a utilização de uma ferramenta visual e interativa,
baseada no nosso modelo, na realização das tarefas de categorização automática de
documentos médicos realizadas por especialistas em codificação médica.
4. Analisar os limites apresentados pelo nosso modelo e propor melhorias em seus
componentes e no algoritmo de categorização associado.
Os experimentos apresentados neste trabalho utilizaram primeiramente uma base de
documentos médicos de amostra, composta de 82 sumários médicos de alta de pacientes,
extraídos aleatoriamente de uma base de dados hospitalar real e que foram codificados
manualmente por especialistas em codificação. Além disto, utilizamos como vocabulário de
referência uma versão eletrônica parcial do índice alfabético hierárquico da Classificação
Internacional de Doenças, Revisão 9 (CID-9) [72], composta de 4.700 termos médicos
distintos, 2.424 códigos da CID-9 distintos e até 18 níveis hierárquicos de termo por código
CID-9 [60, 62]. Posteriormente, repetimos partes desses experimentos com toda a base de
dados hospitalar disponível, composta de 20.569 documentos médicos (Sumários Médicos
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de Alta de Pacientes, Anamneses e Evoluções Clínicas) que também foram codificados
manualmente por especialistas em codificação. Para essa fase dos experimentos, utilizamos
como vocabulário de referência o índice alfabético hierárquico da CID-9 completo
composto de 14.078 termos médicos distintos, 7.687 códigos CID-9 distintos e até 18
níveis hierárquicos de termo por código CID-9 [82]. Os experimentos realizados
demonstraram que o nosso modelo possui ótimos níveis de precisão quando aplicado ao
problema de assinalamento automático de códigos a documentos de médicos, inclusive
apresentando ganhos relevantes em relação aos resultados apresentados pelo modelo
vetorial. Vale ressaltar que os especialistas que codificaram os documentos médicos
utilizados nos nossos experimentos eram, em sua maioria, profissionais treinados nas regras
de codificação da CID-9 e experientes no trabalho de organização de arquivos médicos
hospitalares.

1.5 Ferramenta de Categorização Automática
O processo de categorização automática de documentos médicos é complexo,
principalmente porque em vários situações os textos médicos apresentam ambigüidades,
frases incompletas ou inconsistentes, termos médicos particulares ou regionais, entre outras
características da língua mãe não previstas nos vocabulários médicos controlados
existentes. Neste sentido, os resultados experimentais obtidos pelo uso do algoritmo de
categorização, baseado no nosso modelo, indicaram a necessidade de um instrumento
complementar de apoio à realização das tarefas de codificação, onde os usuários pudessem
interagir com o ambiente de codificação disponível, melhorando-o e posteriormente resubmetendo seus documentos a uma novo processo de codificação. Seguindo esta linha de
pensamento, com base no nosso modelo, projetamos e implementamos uma ferramenta
visual interativa, a qual denominamos de MedCode [50], que pudesse realizar as seguintes
tarefas:
1. Categorizar automaticamente documentos médicos com base em códigos que indexam
termos médicos de um vocabulário médico controlado.
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2. Visualizar documentos médicos textuais, seus códigos de categorização vinculados e
seu histórico de codificação.
3. Interagir com os especialistas em codificação de documentos médicos e profissionais de
saúde na realização das tarefas de categorização de documentos médicos.
4. Apoiar o processo de auto-aprendizagem em codificação médica por parte dos
profissionais de saúde.
A MedCode teve, portanto, seu projeto visual baseado na necessidade de se oferecer
aos especialistas em codificação e aos profissionais de saúde um mecanismo que permitisse
a realização de suas tarefas de categorização de documentos médicos de forma fácil, ágil,
educativa e interativa. Ela permite que o usuário selecione o documento médico do paciente
desejado, execute o algoritmo de categorização com diversas opções de processamento do
texto médico, analise as categorias encontradas automaticamente, modifique o ambiente de
categorização, reprocesse o documento (se for necessário), armazene as categorias
assinaladas para o documento que forem importantes e registre o histórico do processo de
assinalamento para futuras tarefas educativas.
Os resultados experimentais apresentados pelo processo de categorização
automática de documentos médicos usando a MedCode demonstraram a sua importância na
melhoria do grau de precisão dos códigos assinalados aos documentos quando comparados
com os resultados experimentais apresentados sem o uso da ferramenta.

1.6 Trabalhos Relacionados
Várias pesquisas relacionadas ao problema de categorização automática de
documentos textuais têm sido relatadas na literatura, como descrito em [10, 95]. Os
resultados desses estudos têm sido utilizados em um variado conjunto de aplicações, tais
como, organização de documentos, filtragem de documentos e sistemas de recuperação de
informação. Resumidamente, podemos definir o problema como se segue.
Seja C = {c1, c2, ..., cp} um conjunto de categorias, ci = {a1, a2, ..., aq} um conjunto
de atributos de uma categoria ci ∈ C, D = {d1, d2, ..., dn} um conjunto de documentos a ser
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categorizado, e dj = {e1, e2, ..., eq} um conjunto de elementos que compõem o documento dj

∈ D. Comparando os elementos que formam cada documento dj com os atributos de uma
categoria ci, poderemos computar um peso pij que é associado com o par [ci, dj]. Este peso é
interpretado como um grau quantitativo de elementos do documento dj na categoria ci.
A tarefa de construir algoritmos que automaticamente assinalem códigos a
documentos médicos pode ser também tratada como um problema de categorização
automática de documentos textuais. Neste caso, os códigos são as categorias e os termos em
um documento são os elementos básicos usados para definir as categorias. Essa é
basicamente a estratégia que adotamos, como descrita nos nossos experimentos. Outras
abordagens sobre este tema também têm sido discutidas na literatura, mas elas diferem, em
vários aspectos técnicos, da nossa, como mostraremos a seguir.
Em [43, 44, 45], é apresentado o projeto SAPHIRE (Semantic and Probabilistic
Heuristic Information Retrieval Environment). Em desenvolvimento desde de 1990, esse
projeto tem como objetivo principal identificar os melhores caminhos para indexação,
recuperação e avaliação de textos médicos. No SAPHIRE, os processos de indexação e
recuperação de informação foram baseados em uma rede semântica de termos e conceitos
com vínculos direcionados, definida na proposta do Metathesarus da National Library of
Medicine (NLM) - Unified Medical Language System Project [102] (UMLS) e formada por
diversos vocabulários médicos controlados [25, 42], mapeados e interligados entre si, tais
como, MeSH [67] (indexação de literatura médica), SNOMED [84] (indexação de achados
e de procedimentos médicos) e CID [72, 73] (indexação de diagnósticos). O algoritmo
básico apresentado pelo SAPHIRE para identificar termos/conceitos e conceitos/conceitos é
puramente semântico e inclui o reconhecimento de sinônimos de termos e conceitos, siglas,
sufixos e fragmentos de termos.
No processo de indexação do SAPHIRE, os termos e os sinônimos de um texto
médico de uma coleção de referência (por exemplo, MEDLINE [38]) são comparados com
os termos e sinônimos que formam a rede semântica. Para cada conceito encontrado, via
um caminho de termos/sinônimos da rede semântica, um peso é calculado através de um
esquema tf-idf

(Freqüência do Conceito e

Inverso da Freqüência do Conceito no

Documento) [42, 92], adaptado para o cálculo da freqüência de conceitos e não de termos.
Esse escore é então utilizado na definição de quais conceitos devem indexar o documento
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analisado. No processo de recuperação, uma consulta textual em linguagem natural é
passada ao algoritmo, que extrai todos os conceitos presentes, de forma idêntica ao
processo de indexação, retornando, então, a lista de documentos da coleção que possuem
esses conceitos assinalados. Para cada documento retornado, é calculado um escore entre o
documento e a consulta através do somatório de pesos dos termos gerais (filtrados os
termos que não definem conceitos) via um esquema vetorial tf-idf [92]. Finalizando o
processo, os documentos recuperados são então ordenados através dos pesos vetoriais
calculados e normalizados em relação ao maior peso encontrado na lista de documentos.
Essa abordagem apresenta alguns elementos semânticos equivalentes à nossa abordagem,
mas não os vinculam de uma maneira efetiva à estrutura hierárquica de termos no processo
de cálculo dos escores de ordenação entre documentos e conceitos, optando por um cálculo
vetorial. Avaliamos que esta é sua principal desvantagem em relação à nossa abordagem.
Uma vantagem clara desse trabalho é que a utilização do ambiente UMLS que, com os seus
diversos vocabulários médicos controlados mapeados e interligados, permite ao SAPHIRE
construir recursos de recuperação de informação em diversas sub-áreas do conhecimento
médico, o que ainda iremos analisar e testar com a nossa abordagem em futuros trabalhos.
Em [101] é apresentado um sistema multi-vocabulário de categorização automática
de registros clínicos automatizados de pacientes, baseado também no Projeto UMLS,
mostrando a aplicação prática dos seus componentes.
Na literatura, existem outros estudos que também utilizam um esquema vetorial tfidf [92] no problema de categorização automática de documentos textuais, dos quais
destacamos os descritos em [14, 47, 51]. A nossa análise desses trabalhos é equivalente à
apresentada para a abordagem desenvolvida por Hersh et al. [43]. Uma visão geral dos
vários tipos de classificadores vetoriais aplicados à categorização e recuperação de
informação médica é encontrada em [42].
Em [55, 56], três diferentes tipos de classificadores foram utilizados
(individualmente ou combinados) em algoritmos de assinalamento automático de códigos
CID-9 [72] a sumários médicos de alta de pacientes. Os classificadores usados são de três
tipos: k-nearest-neighbor, realimentação de relevantes e inferência Bayesiana [10]. Nessa
abordagem, os códigos CID-9 também são tratados como categorias e através do conteúdo
de sumários de alta, determina-se a probabilidade dos documentos pertencerem a cada uma
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destas categorias. O relacionamento entre os termos médicos e os códigos médicos foram
determinados através do uso de uma grande base de dados de treinamento (em torno de
11.000 documentos). No classificador baseado em k-nearest-neighbor, os documentos de
testes são consultas estruturadas através de operadores de consulta INQUERY [18], um
sistema de recuperação de informação probabilístico baseado no modelo de redes de
inferências [100]. Nos classificadores baseados em inferência bayesiana e realimentação
de relevantes, as probabilidades estimadas entre termos e categorias foram calculadas a
partir das co-ocorrências de códigos e termos existentes no conjunto de treinamento usando
o teorema de Bayes [74]. Adicionalmente, no classificador baseado em realimentação de
relevantes as respostas às consultas são avaliadas e re-submetidas com o objetivo de
melhorar a precisão delas a partir da realimentação dos usuários. Os experimentos
apresentados mostraram bons resultados em várias situações, mas constatamos algumas
desvantagens quando comparados com a nossa abordagem. Primeiramente, os resultados
dependem de uma grande base de documentos médicos de treinamento devidamente
categorizados e estes resultados em nenhum caso foram melhores do que os nossos, mesmo
levando em consideração as realidades diferentes dos experimentos realizados. Além disto,
a abordagem ignora completamente a estrutura hierárquica de um esquema de codificação
contido nos vocabulários médicos controlados, como o índice alfabético hierárquico da
CID-9. Uma vantagem comprovada dessa abordagem é a sua aplicabilidade em outras áreas
do conhecimento, como demonstrado nos trabalhos relatados por Larkey em [53, 54], o que
ainda iremos analisar e testar futuramente. Outros estudos e resultados experimentais
equivalentes que também utilizam classificadores probabilísticos [10] no problema de
categorização automática de documentos textuais são discutidos em [8, 26, 49, 58, 68, 78,
89, 111]. A nossa análise desses trabalhos é equivalente à apresentada para as pesquisas
desenvolvidas por Larkey et al. em [55, 56] em relação à aplicação deles na categorização
automática de documentos especializados. Uma visão geral desses tipos de classificadores
probabilísticos utilizados em processos de categorização e recuperação de informação em
documentos médicos é encontrada em [42].
Uma outra abordagem bastante distinta da nossa para lidar com categorização
automática de documentos médicos é usar técnicas da área de Processamento de
Linguagem Natural (PLN), conforme mostra em detalhes Spyns et al. em [98]. Nesse caso,
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os códigos são tratados como conceitos da linguagem médica nos quais seus significados
são definidos através de sentenças em linguagem natural (ver os Capítulos 8 e 9 em [42]).
Para assinalar as categorias (ou códigos) aos documentos, um processador de linguagem
natural extrai o conhecimento médico dos documentos e tenta, através de dedução,
determinar os conceitos médicos envolvidos. O algoritmo básico envolve três etapas:
interpretação, regularização e codificação. Durante a etapa de interpretação, os objetos
sintáticos e semânticos são identificados e extraídos dos documentos médicos, gerando uma
árvore de objetos semânticos caracterizados e não ambíguos. Na fase de regularização, os
objetos semânticos previamente construídos são padronizados em uma árvore canônica de
tipos básicos de sentenças da linguagem. Finalmente, na etapa de codificação, os termos
que compõem estas sentenças básicas na forma canônica são mapeadas para um
vocabulário controlado associados com os conceitos ou categorias da área do conhecimento
de interesse. A Figura 1.1, mostra o esquema genérico de funcionamento dessa abordagem.
Os processadores de linguagem natural existentes são, em sua maioria, construídos usando
os fundamentos teóricos de Sistemas Especialistas [36], de Redes Neurais [46], de Grafos
Conceituais [97] ou de Ontologias [37]. Os trabalhos de categorização automática de
documentos médicos que utilizam essa abordagem, em geral apresentam resultados
promissores particularmente quando aplicados em áreas específicas do domínio médico.
Entretanto, essa abordagem nos parece excessivamente complexa para ser utilizada num
problema cujo domínio do vocabulário é claramente menor quando comparado ao
vocabulário de qualquer linguagem existente. É evidente que os avanços tecnológicos da
computação acompanhados do barateamento dos recursos torna o futuro da abordagem
promissor. A despeito destas desvantagens, as técnicas de processamento de linguagem
natural têm sido aplicadas em uma gama variada de problemas na área médica, como
discutiremos a seguir. Em [42], classificadores que utilizam esta abordagem na
categorização e recuperação de informação médica são apresentados e comentados.
Em [23, 32, 77, 87, 88, 94], aspectos teóricos importantes associados à construção
de processadores de linguagem natural aplicados à categorização automática de
documentos médicos são discutidos, destacando-se as formas de representação estrutural
dos dados clínicos do paciente presentes nos documentos médicos, as diferentes abordagem
dos vocabulários controlados médicos e as técnicas para modelá-los, a análise de vários
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processadores disponíveis e os aspectos lingüísticos a considerar em uma linguagem
humana adotada como referência, entre outros temas relevantes.

Figura 1.1 – Esquema genérico de funcionamento de um processador de linguagem natural
aplicado à categorização automática de documentos médicos.
Em [28, 114, 115] é apresentado um sistema de codificação e recuperação de
informação trilingüístico (alemão, francês e inglês), chamado Projeto Menelas. O Menelas
é um sistema organizado em duas partes: (1) um sistema de análise textual, onde uma base
de conhecimento lingüístico é integrada a uma base de conhecimento médico, através de
regras de inferência que têm o objetivo de fazer a análise e a normalização da representação
dos sumários médicos de alta de pacientes e gerar grafos conceituais que possam indexar
em categorias médicas estes sumários; e (2) um sistema de serviços que permite acionar a
codificação automática dos sumários médicos e recuperar a informação médica contida
nesses sumários, baseada nos conceitos disponíveis na CID-9 [72]. É indiscutivelmente um
dos projetos mais completos no uso de linguagem natural na categorização e recuperação
de informação em documentos médicos, mas devido à complexidade da construção das
bases de conhecimento médico, o sistema ainda está limitado ao uso do vocabulário médico
controlado da CID-9. É porém uma excelente referência teórico/prática para o estudo do
problema da categorização automática de documentos médicos, usando regras de inferência
e grafos conceituais. Em [13, 16, 113] projetos de processadores de linguagem natural
aplicados à categorização automática de documentos médicos usando bases de
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conhecimento associadas com grafos conceituais e ontologias são também descritos e
discutidos, mas não apresentam a amplitude da proposta do projeto Menelas.
Em [85, 86], foram apresentados estudos teóricos e experimentais realizados na
construção de uma máquina de auto-apredizagem, baseada em técnicas de redes neurais,
que pudesse realizar o assinalamento automático de categorias MeSH [67] em sumários de
artigos médicos armazenados na biblioteca digital MEDLINE [38]. A idéia básica nesse
caso é, a partir de um conjunto de treinamento e teste, formado pela base bibliográfica da
MEDLINE previamente categorizada por conceitos MeSH, construir uma rede neural
inicial de relacionamentos entre termos médicos e conceitos MeSH que possa ser utilizada
no assinalamento automático de categorias MeSH a sumários médicos MEDLINE. Os
resultados experimentais desse trabalho foram promissores, apesar do nível de acerto
máximo alcançado ter sido de apenas 40%, mas a previsão é de que à medida que os
usuários re-submetam suas consultas à rede neural inicialmente construída, ela se readapte
a estes novos dados fornecidos, tendendo no futuro à formação de uma rede mais
abrangente e conseqüentemente mais precisa. Nessa abordagem do problema é preciso que
a rede neural inicial tenha sido construída baseada em um grande conjunto de treinamento e
teste, e que ela seja bastante utilizada para que possa melhorar os relacionamento entre os
termos médicos e os conceitos do vocabulário médico controlado adotado.

1.7 Contribuições da Tese
Esta tese apresenta as seguintes contribuições:
1. Do ponto de vista teórico, foi proposto um novo método para a categorização de
documentos de médicos [59, 60, 61], tendo como base as propriedades conceituais
disponíveis nos vocabulários médicos controlados.
2. Do ponto de vista experimental, foi realizado um conjunto de experimentos [59, 60, 62,
82] que comprovaram a eficácia do nosso modelo quando aplicado à categorização
automática de documentos médicos, cujos princípios básicos podem servir de
orientação para outros trabalhos similares.
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3. Do ponto de vista tecnológico, foi realizado o projeto e a construção de uma ferramenta
visual, descrita em [50], baseada no modelo proposto e nas necessidades de interação e
visualização dos usuários no processo de assinalamento automático de categorias
médicas a documentos, que trouxe ganhos significativos na precisão dos códigos
obtidos. As características visuais e interativas da ferramenta podem servir de
orientação para outros trabalhos similares. Além disso, a tecnologia derivada da nossa
ferramenta de categorização automática de documentos médicos está sendo aplicada na
construção de uma máquina de busca médica na Web.

1.8 Organização da Tese
Esta tese está dividida em 6 capítulos, dos quais este é o primeiro e no qual
apresentamos uma visão geral resumida de todo o trabalho de pesquisa desenvolvido nesta
tese. No Capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos necessários para o entendimento
das idéias mostradas nos demais capítulos. No Capítulo 3 são apresentados, formalmente e
através de exemplos, os componentes e o algoritmo do Modelo Hierárquico para
Categorização de Documentos Médicos proposto neste trabalho, o qual denominamos de
modelo HiMeD. No Capítulo 4 são apresentados os experimentos realizados com o objetivo
de verificar o grau de precisão do modelo HiMeD nas tarefas de codificação automática de
documentos médicos armazenados em uma base de dados hospitalar real quando
comparada com a codificação manual feita por especialistas e com a codificação realizada
por um algoritmo baseado no modelo Vetorial de recuperação de informação. No Capítulo
5 é apresentado uma ferramenta Web para categorização automática de documentos
médicos, a qual denominamos de MedCode, projetada e construída com elementos visuais
baseados nos componentes de modelagem definidos pelo modelo HiMeD. Apresentamos
também um conjunto de experimentos que comprovam que a utilização da MedCode
permite uma melhoria substancial da precisão do algoritmo implantado devido ao fato dela
permitir uma interação ativa entre os protagonistas da categorização e o ambiente de
categorização existente. Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões da nossa
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pesquisa e as perspectivas de trabalhos futuros que os nossos resultados teóricos,
experimentais e tecnológicos abriram.
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Capítulo 2
Conceitos Básicos
Neste capítulo, apresentamos uma revisão conceitual dos principais temas
relacionados ao problema de categorização automática de documentos textuais e sua
aplicação na área de recuperação de informação (RI), tais como, os modelos de RI mais
utilizados e as características visuais dos sistemas de recuperação de informação (SRI).
Discutimos também as principais características dos sistemas de informação hospitalar
(SIH), tais como, a estruturação da informação médica e o processo de categorização de
documentos médicos através do uso de vocabulários médicos controlados.

2.1 Categorização de Documentos Textuais
A idéia de categorizar documentos como forma de organizá-los por temas de
interesse para posteriormente encontrá-los de forma rápida e efetiva é muito antiga e, como
descrita por Barbosa em [11], teve suas raízes na classificação do conhecimento humano,
tendo sido Platão (427 a.C – 347 a. C.) o primeiro a agrupá-lo segundo bases filosóficas.
Com o surgimento das bibliotecas na antigüidade, a idéia de categorizar (ou classificar) os
livros tomou corpo de uma forma mais sistemática com o intuito de preservá-los para a
posteridade. Os conceitos e as técnicas mais modernas de classificação de livros nas
bibliotecas veio porém somente a partir do século XIX, com a disseminação das
universidades, principalmente porque a partir daí o livro passou efetivamente a ser utilizado
como uma fonte de saber e não como algo que deveria ser guardado para o futuro. Portanto,
classificar documentos (livros, artigos, etc.) se tornou uma das tarefas mais importantes da
área de Biblioteconomia, pois essa tarefa se constitui no meio pelo qual qualquer tipo de
documento pode ser utilizado. Uma definição desse processo, segundo Barbosa em [11], é a
seguinte: “Classificar é um processo mental pelo qual conhecimento, coisas, seres ou
pensamentos são reunidos, segundo as semelhanças ou diferenças que se apresentam”.
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O crescimento das bases de dados textuais digitais nas empresas, associado com o
vertiginoso crescimento do uso da Internet, tornou a tarefa de categorizar (classificar)
automaticamente documentos textuais um tópico de pesquisa atualmente bastante difundido
na área de sistemas de informação, embora esse tema de estudo seja antigo, como mostra
Borko et al. em [15]. Formalmente, categorizar documentos [10, 95] pode ser visto como a
tarefa de assinalar um valor entre {0, 1} para cada entrada de uma matriz de decisão do tipo
D
d1

...

dj

...

dn

c1

p11

...

p1j

...

p1n

...

...

...

...

...

...

ci

pi1

...

pij

...

pin

...

...

...

...

...

...

cm

pm1

...

pmj

...

pmn

C

onde C = {c1, ..., ci, ..., cm} é um conjunto de categorias, ci = {a1, a2, ..., aq} é um conjunto
de atributos de uma categoria ci ∈ C, D = {d1, ..., dj, ..., dn} é um conjunto de documentos a
serem categorizados, e dj = {e1, e2, ..., ek} é um conjunto de elementos que compõem o
documento dj ∈ D. Comparando os elementos que formam cada documento dj com os
atributos de uma categoria ci, poderemos computar um peso pij que é associado com o par
[ci, dj]. Este peso é interpretado como um valor quantitativo de elementos do documento dj
na categoria ci, sendo normalmente chamado de grau de similaridade entre ci e dj. O valor
de pij é então utilizado para definir se o documento dj pertencerá ou não à categoria ci, de
acordo com as regras de categorização definidas previamente para a resolução do problema.
Na literatura existem vários modelos que permitem, através da representação formal de um
conjunto de documentos e de um conjunto de categorias, calcular o grau de similaridade
entre um documento e uma categoria utilizando formulações matemáticas baseadas nestas
representações. Nas seções a seguir, apresentaremos uma visão detalhada desses métodos e
da aplicação deles na resolução do problema de categorização automática e recuperação de
informação em documentos textuais.
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2.2 Categorização de Documentos usando Modelos de RI
Os Sistemas de Recuperação de Informação (SRI) surgiram da necessidade de se
extrair informação em bases de dados não estruturadas, geralmente grandes coleções de
documentos textuais e bibliográficos. Esses sistemas originaram-se nos anos 40 da
necessidade de se criar soluções de gerenciamento de grandes bibliotecas científicas
existentes em universidades, empresas e outras instituições. Atualmente, os SRI exercem
um grande interesse da comunidade científica devido ao uso crescente da World Wide Web,
uma grande biblioteca digital, e devido à necessidade cada vez maior de recuperação de
informação em grandes bases de documentos de diversas áreas do conhecimento humano,
tais como, Medicina, História, Geografia, Arqueologia e Biologia.
As pesquisas na área de recuperação de informação são abrangentes e abordam
temas como estruturas de dados e algoritmos, tratamento de consultas precisas e imprecisas,
modelos, técnicas de processamento de cadeias de caracteres, interfaces visuais, entre
outros. Uma visão global de trabalhos nessa área pode ser encontrada em [10, 31, 42, 91].
A Figura 2.1 (apresentada originalmente em [10]) nos mostra o esquema global de
funcionamento de um SRI, no qual destacamos os seguintes processos básicos:
1. Processo de Indexação – envolve a criação de estruturas de dados associadas aos
documentos de uma coleção. Uma estrutura de dados bastante utilizada são as Listas
Invertidas de Termos/Documentos (ver detalhes sobre o tema em [31, 112]).
2. Processo de Definição da Consulta – envolve a especificação de um conjunto de
termos, associados ou não por operadores booleanos, que representa as necessidades de
informação do usuário.
3. Processo de Recuperação – corresponde à criação de uma lista de documentos
relevantes a recuperar como resposta à consulta do usuário, baseada no cálculo do grau
de similaridade entre o conteúdo dos documentos da coleção (armazenados em um
índice) e os termos da consulta.
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Figura 2.1 – Esquema global de funcionamento de um
Sistema de Recuperação de Informação (SRI).
Vários modelos para recuperação de informação em bases de dados textuais têm
sido propostos na literatura. Nas seções a seguir, apresentamos uma visão geral dos
modelos mais importantes, destacando-se os modelos booleano, vetorial e probabilístico,
considerados os modelos clássicos da área de Recuperação de Informação.

2.2.1 Modelo Booleano
O modelo booleano é indiscutivelmente o modelo que apresenta a estrutura mais
simples para ser utilizada num SRI. Neste modelo, temos os seguintes objetos de
modelagem:
1. Um documento D vinculado a uma coleção de documentos V, que consiste de um
conjunto de termos representado por D = {t1, ..., tj}.
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2. Uma consulta C submetida a uma coleção de documentos V, que consiste de uma
expressão booleana de termos conectados pelos operadores not, and e or.
3. Um conjunto resposta R de uma consulta C submetida a uma coleção V, que consiste de
um conjunto de documentos pertinentes de V. Um documento de V é considerado
pertinente se possuir termos da consulta C que a torne uma expressão booleana
verdadeira.
Exemplo: Seja uma coleção de documentos V = {d1, d2, d3, d4}, onde cada documento da
coleção possui os seguintes conjuntos de termos: d1 = {a, b, c}, d2 = {a, d}, d3 = {b} e
d4 = {c, d}. A Tabela 2.1 abaixo mostra algumas consultas sobre a coleção V e suas
respectivas respostas com documentos pertinentes.
Consultas a Coleção V

Respostas das Consultas

C1 = (a and b) or (c and d)

R1 = {d1, d4}

C2 = (not a) and c and d

R2 = {d4}

C3 = not (a and b and c)

R3 = {d2, d3, d4}

C4 = (a or b) and (c or d)

R4 = {d1, d2}

Tabela 2.1 – Exemplos de consultas e suas respectivas respostas referentes à coleção V.
O modelo booleano apresenta como principal vantagem o fato de possuir estruturas
formais muito simples para representar documentos (coleção) e consultas e, em
conseqüência, seus algoritmos para obtenção de respostas não são complexos, sendo,
portanto, de fácil implementação. O modelo, no entanto, apresenta como grande
desvantagem a ausência de ordenação para as respostas. Tentando superar essa deficiência,
extensões para o modelo foram propostas na literatura utilizando a teoria dos conjuntos
nebulosos (fuzzy) e o conceito de distâncias Euclidianas no cálculo da similaridade entre os
termos dos documentos e os termos das consultas, conforme mostrado em [10, 31].
Um mapeamento possível do modelo booleano para o problema de categorização
automática de documentos médicos poderia ser definido da seguinte forma: o índice
alfabético do vocabulário controlado adotado seria a coleção de documentos, onde os
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códigos seriam interpretados como documentos a recuperar compostos dos termos que os
indexam e os documentos médicos seriam interpretados como consultas, cujos termos
formariam uma expressão booleana conectados pelo operador or.

2.2.2 Modelo Vetorial
O modelo vetorial, criado por Salton [90], tem sido utilizado em diversos projetos
de SRI pela sua simplicidade conceitual e eficácia em recuperar documentos em coleções
genéricas através do assinalamento automático de pesos aos termos participantes das
consultas e dos documentos. A informação recuperada de um documento D de uma coleção
V em resposta a uma consulta Q submetida a V, é definida pela ordem de relevância de D,
calculada através do conceito de similaridade entre o vetor de termos da consulta Q e o
vetor de termos do documento D, conforme descrito a seguir:
•

Seja V um vocabulário formado pelo conjunto de n termos. Então, V = {t1, t2, ..., tn}
representará o vocabulário V num espaço vetorial de n dimensões, onde cada termo
representa uma dimensão ortogonal deste espaço.

•

Seja D um documento de V. Então, o vetor D = {(t1, dp1), (t2, dp2), ..., (tn, dpn)}
representará o documento D neste espaço vetorial, sendo dpj o peso (ou valor da
coordenada tj) do termo tj no documento D.

•

Seja Q uma consulta submetida a V. Então, o vetor Q = {(t1, qp1), ..., (tn, qpn)}
representará a consulta Q neste espaço vetorial, sendo qpj o peso (ou valor da
coordenada tj) do termo tj na consulta Q.
A Figura 2.2 nos mostra como seriam representados documentos e consultas em

uma coleção de documentos contendo um vocabulário de dois termos V = {t1, t2}.
Observamos no gráfico que o termo t1 representa a coordenada y e o termo t2 a coordenada
x considerando-se o espaço vetorial bidimensional como eixos Cartesianos.
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Figura 2.2 – Representação de documentos e consultas de acordo com o modelo vetorial
considerando uma coleção contendo dois termos.
A similaridade entre a consulta Q e o documento D da coleção de documentos V
pode ser calculada pelo coseno entre os vetores de termos de Q e D, como mostra a
expressão abaixo:

∑

D×Q
Similaridade(Q,D) = Coseno(D,Q) =
=
D⋅Q

n

i =1

dpi ⋅ qpi

∑ (dp ) ∑ (qp )
n

i =1

i

2

n

i =1

i

2

onde os pesos dpi e qpi de um termo ti ∈ D e ti ∈ Q são calculados como descritos a seguir.
Sejam S uma consulta Q ou um documento D, t ∈ S um termo genérico, N o número
de documentos da coleção e Nt o número de documentos da coleção que referenciam o
termo t, então define-se:
1. tf(t, S), a freqüência do termo t ∈ S, como sendo o número de vezes que t aparece em S;
2. idf(t, S) = log (N / Nt) como sendo inverso da freqüência do documento.
Assim, os pesos dp e qp de S podem ser calculados pela seguinte expressão, definida
por Salton et al. em [92]:

tf(t, S) x idf(t, S)
n

∑ (tf(t, S) x idf(t, S))

i= 1
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Em [93], Salton introduziu no modelo vetorial o conceito de Realimentação de
Relevantes (Relevant Feedback) definido nos anos 60. A realimentação de relevantes é um
processo automático projetado com o objetivo de melhorar as consultas na base de dados
através da reformulação dos pesos dos termos que compõem uma consulta e sua resubmissão, ou seja, dado o vetor de uma consulta original Q0 e o vetor de um documento D,
então um vetor de uma consulta Qi+1 poderá ser construído através da i-ésia aplicação da
seguinte reformulação de Q0:

Qi+1 = α Qi + βτrelevante - γτnão relevante
onde α é o fator de contribuição da consulta anterior, β é o fator inverso do número de
documentos conhecidos como relevantes, γ é fator inverso do número de documentos
conhecidos como não relevantes e τrelevante e τnão relevante são calculados pelas expressões,

τrelevante =

Di

∑D
Re l

e

τnão relevante =

∑

Nao Re l

i

Di
,
Di

sendo Di o vetor de um documento i e Di o tamanho Euclidiano de Di.
O modelo vetorial apresenta como principal vantagem permitir que os documentos de
resposta a uma consulta sejam apresentados ordenados pelo grau de similaridade entre os
termos dos documentos e os da consulta, calculado de acordo com os pesos dos termos na
coleção (característica inter-documento), nos documentos e na consulta (característica intradocumento). Uma desvantagem do modelo vetorial, muito abordada na literatura, é que o
seu cálculo de similaridade não leva em conta possíveis dependências entre termos que
podem ocorrer nos documentos da coleção, isto é, sua representação ortogonal dos termos
trata a todos de forma independente, mesmo que um termo só tenha significado no contexto
do documento se ele estiver associado a outros termos. Na tentativa de diminuir o efeito
deste problema, extensões do modelo têm sido propostas, tais como, o modelo vetorial
generalizado [106], onde os termos não são representados como dimensões ortogonais no
espaço vetorial, mas por vetores que identificam em uma coleção particular a dependência
ou não entre eles, e o modelo de indexação semântica latente [12], cuja idéia principal é
mapear cada documento e cada consulta para espaços vetoriais de pequenas dimensões
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associados aos conceitos. Ambas as extensões do modelo vetorial são discutidas em
detalhes em [10].
Um mapeamento possível do modelo vetorial para o problema de categorização automática
de documentos médicos poderia ser definido da seguinte forma: cada documento seria
modelado como uma consulta Q, o índice alfabético do vocabulário médico controlado
adotado seria modelado como a coleção de referência e cada código deste índice seria
modelado como um documento D vinculado à coleção, cujo conteúdo corresponde aos
termos que indexam os códigos do vocabulário correspondente.

2.2.3 Modelo Probabilístico
O modelo probabilístico clássico de RI, introduzido em 1976 por Roberston et al. [83],
possui como característica básica o fato dos termos de um documento ou de uma consulta
não possuírem pesos pré-assinalados, mas calculados dinamicamente através de um método
probabilístico adotado pelo modelo. Como descrito em [10], dada uma consulta Q e um
documento dj em uma coleção, o modelo probabilístico tenta estimar a probabilidade do
usuário encontrar o documento dj de interesse (documento relevante), assumindo que esta
probabilidade de relevância depende somente da representação da consulta e do documento.
Adicionalmente, o modelo assume também que existe um subconjunto de todos os
documentos relevantes preferidos pelos usuários para uma consulta Q, denominado de

Conjunto Ideal. Portanto, o principal problema do modelo é como calcular a priori a
probabilidade do documento ser relevante para uma determinada consulta Q. É evidente
que na prática necessita-se de um processo interativo aplicado a um conjunto de teste e
treinamento que permita estimar as probabilidades de relevância para uma coleção de
documentos.
Formalmente, o modelo descreve os documentos e as consultas considerando pesos binários
(0 ou 1) que representam a ausência ou a presença de termos da coleção. Então,
considerando que P(+RQ|D) é a probabilidade de que o documento D seja relevante para a
consulta Q e que P(-RQ|D) é a probabilidade de que o documento D não seja relevante para
a consulta Q, pode-se considerar que um documento D é relevante para consulta Q se
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P(+RQ|D) > P(-RQ|D). Além disto, pode-se calcular a ordem de relevantes (peso) através
da seguinte equação:

WD|Q =

P(+RQ |D)
P(-RQ |D)

Aplicando na equação anterior a regra de Bayes, como mostrado em [103], temos,
N

Similaridade(Q,D) = ∑ xi

Χ

wqi

i =1

onde
 ( rQi ⋅ (1 - sQi )) 
,

 ( sQi ⋅ (1 - rQi )) 

xi ∈ {0,1} e wqi = log 
rQi = P(xi = 1 | +RQ) e
sQi = P(xi = 1 | -RQ).

Os termos rQi e sQi correspondem à probabilidade de que o termo de indexação ti
ocorra no documento, dado que o documento D seja ou não, respectivamente, relevante
para a consulta Q.
O modelo probabilístico apresenta como principal vantagem permitir a ordenação
probabilística das repostas, o que resulta num bom desempenho do método, como mostrado
em [10, 103]. Por outro lado, o comportamento dependente da precisão das probabilidades
e a ausência do cálculo da freqüência do termo nos documentos são as principais
desvantagens deste modelo. Extensões do modelo probabilístico clássico têm surgido na
literatura, principalmente através da incorporação conceitual das redes de inferências
bayesianas, desenvolvidas por Pearl [74], no cálculo das probabilidades. A utilização de
redes bayesianas em RI surgiu na tentativa de generalizar os modelos clássicos (booleano,
vetorial e probabilístico) em uma única representação esquemática, permitindo combinar as
características destes modelos distintos, o que tende a melhorar a precisão dos documentos
recuperados [10]. Dentre essas extensões, destacamos o Interface Network-Based Retrieval

Model proposto por Turtle e Croft [100] e o Belief Network Model proposto por RibeiroNeto e Muntz [81]. Em [10] é apresentado com detalhes um estudo comparativo entre os
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modelos bayesianos, mostrando as vantagens de cada um dos modelos propostos para
recuperação de informação em coleções genéricas de documentos textuais.
Um mapeamento possível do modelo probabilístico para o problema de categorização
automática de documentos médicos poderia ser definido da seguinte forma:

cada

documento seria modelado como uma consulta Q, o índice alfabético do vocabulário
médico controlado adotado seria modelado como a coleção de referência, onde cada código
deste índice seria considerado como um documento D vinculado à coleção, cujo conteúdo
corresponde aos termos que indexam os códigos do vocabulário correspondente. As
estimativas das probabilidades entre códigos e documentos médicos seria então calculados
através de um conjunto de documentos médicos de treinamento e teste previamente
categorizados por especialistas em codificação.

2.2.4 Medidas de Avaliação de SRI
Os SRI podem ser avaliados através do uso de diversas medidas, tais como,
eficiência de execução, eficiência de armazenamento, nível de recuperação efetiva de
informação, nível de satisfação do usuário e nível de recursos oferecidos ao usuário,
conforme descrito em [10, 31]. A obtenção dessas medidas é feita através de consultas prédefinidas, cujo conjuntos ideais de respostas já foram definidos por especialistas dos temas
envolvidos, que fazem parte de coleções de referência.
Do ponto vista do nível de recuperação efetiva de informação, as medidas mais
comumentemente usadas são revocação (recall) e precisão (precision) [10, 103].

Revocação é a percentagem de todas as respostas (por exemplo, documentos) relevantes
que são efetivamente recuperadas por uma consulta em relação ao total de respostas
relevantes previstas. Precisão é a percentagem de respostas relevantes efetivamente
recuperadas em uma consulta em relação ao total de respostas obtidas. Essas medidas são
apresentadas através de um gráfico, chamado curva de Revocação x Precisão, obtido
calculando-se a precisão da resposta por níveis de revocação previamente estabelecidos.
Formalmente, podemos definir revocação e precisão como segue.
Seja IQ = {t1, ..., tn} o conjunto ideal de respostas de uma consulta padrão Q de uma
coleção de referência, onde n = | IQ | é número de elementos de IQ. Seja RQ = {k1, ..., km} o
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conjunto de respostas encontradas pelo SRI para a consulta Q, onde m = | RQ | é número de
elementos de RQ. Seja o conjunto interseção RI = IQ ∩ RQ e v = |RI | o número de elementos
de RI . Então,
Revocação =

v
n

e Precisão =

v
m

Vejamos o exemplo a seguir. Seja IQ = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} o conjunto ideal da
consulta Q, onde n = 10. Seja RQ = {1,20,3,4,50,11,7,14,10,80,9,90,30,8,60,5,40,0,2,12,6}
o conjunto resposta do SRI apresentado pela ordem de relevância dos documentos achados.
Seja 20%, 40%, 60%, 80% e 100% os níveis de revocação desejados. Percorrendo RQ pela
ordem de relevância dos documentos achados até encontrar o primeiro nível desejado de
revocação (20% ou 2 documentos relevantes), o SRI recuperou 3 documentos, ou seja,

RQ20 = {1,20,3}, o que implica em uma precisão de 66,66%. Para encontrar o segundo nível
desejado de revocação (40% ou 4 documentos relevantes), o SRI recuperou 7 documentos,

RQ40 = {1,20,3,4,50,11,7}, o que implica em uma precisão de 57,14%. Então,
sucessivamente, esta operação é repetida até o nível de revocação desejado de 100%. A
Figura 2.3 mostra a como ficou a curva Revocação x Precisão deste exemplo.

Precisão

100
80
60
40
20
0
20

40

60

Revocação

80

100

Figura 2.3: Curva de Revocação x Precisão da consulta exemplo Q.

2.2.5 Características Visuais dos SRI
A recuperação de informação em base de dados textuais é um processo complexo de
ser realizado, principalmente porque existe uma distância semântica entre a comunicação
humana (o que se deseja recuperar) e o SRI (o que se deseja receber para gerar a
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informação). Em geral, os usuários comuns (não especialistas em informática) sentem uma
enorme dificuldade de expressar o que desejam extrair de informação, em uma coleção de
documentos, utilizando uma série de sentenças de termos ou palavras (que na maioria das
vezes refletem a necessidade do SRI e não do usuário). Além disto, como assinala Hearst
em [39], os usuários quase sempre possuem uma compreensão incompleta do que desejam
recuperar. Associado a isto, como assinala Baeza-Yates em [9], os SRI não ajudam os
usuários no processo de filtragem dos resultados de uma consulta, usualmente um conjunto
muito grande, e nem possuem mecanismos que os auxiliem na compreensão destas
respostas, dificultando a análise da informação obtida e, conseqüentemente, diminuindo o
índice de satisfação dos usuários. Para finalizar, a participação dos usuários no processo de
recuperação de informação, através do uso de realimentação de relevantes, tem permitido
um ganho de precisão das respostas bastante considerável. Por tudo o que foi exposto, a
pesquisa na área de interfaces visuais para o processo de recuperação de informação em
bases de dados textuais tem crescido enormemente, principalmente no tocante à ajuda aos
usuários na formulação de suas consultas, na seleção adequada dos recursos de informação
disponível, no entendimento das respostas obtidas e nos processos de refinamento destas
respostas.
Segundo Nielsen em [71], para se avaliar as propriedades de uma interface como
adequadas ou não às necessidades de processamento dos usuários, é preciso realizar uma
análise da conjunção de cinco atributos de usabilidade desta interface:
•

Aprendizado Fácil - a interface deve permitir que o usuário aprenda a executar suas
tarefas no tempo mais curto possível.

•

Capacidade de Memorização - a interface deve permitir que suas funções sejam
facilmente relembradas pelo usuário mesmo que ele fique um longo período sem usá-la.

•

Eficiência - a interface, uma vez dominada pelo usuário, deve permitir um alto grau de
produtividade na execução de suas tarefas.

•

Minimização de Erros - a interface deve possuir uma alta taxa de acerto, e em caso de
erros dos usuários deve permitir facilmente a volta a estado seguro.

•

Nível de Satisfação - a interface deve ser agradável de usar, ficando os usuários
satisfeitos.
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Adicionalmente, Shneiderman em [39] define os princípios que devem ser
considerados quando do projeto de uma interface. Estes princípios são:
•

A interface deve permitir que o usuário possa interagir com o ambiente de
processamento, alterando-o quando necessário, no sentido de ajudar o sistema a
encontrar as melhores respostas que atendam à sua necessidade de informação.

•

A interface deve permitir que o usuário possa facilmente reverter suas ações, evitando
erros e ações por engano, danosos ao seu trabalho.

•

A interface deve permitir que o usuário controle as opções de processamento interno do
sistema, alterando-as com a finalidade de melhorar o desempenho e a produtividade do
sistema.

•

A interface deve possuir um conjunto de ações que permitam ao usuário ser suportado
ou orientado nas suas atividades, permitindo com isto que o usuário possa ter um
melhor desempenho na execução de suas tarefas.

•

A interface deve possuir ambientes alternativos para diversos tipos de usuários,
principalmente os experientes e inexperientes, para que possam exercer suas atividades
com alto desempenho e produtividade.
Com relação às interfaces de RI aplicadas ao problema da categorização automática

de documentos médicos, é importante que alguns aspectos específicos dos ambientes
médicos sejam considerados. Em primeiro lugar, os documentos médicos são objetos de
consultas que não podem ser alterados por motivos legais e, portanto, a interatividade entre
usuário e sistema de categorização deve sempre ocorrer no ambiente de codificação e nas
opções de processamento. Em segundo lugar, deve-se sempre garantir que os documentos
só possam ser acessados por pessoas autorizadas e que a privacidade dos pacientes seja
resguardada. Para finalizar, como os documentos médicos são objetos de consulta
inalteráveis, a interface deve garantir que o processo de categorização seja detalhado e
armazenado historicamente para que possa servir como instrumento de auto-aprendizagem
para os profissionais de saúde e como instrumento de auditoria dos atendimentos médicos
prestados ao paciente com o objetivo de melhorar o desempenho do serviço de saúde.
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Uma discussão detalhada sobre características visuais dos SRI pode ser encontrada
em [42]. Em [20] é apresentada uma discussão interessante sobre os aspectos da ciência, da
tecnologia e das artes que devem nortear um bom projeto de interfaces visuais. Outras
características visuais e projetos de interfaces de SRI podem ser encontrados com detalhes
em [9, 19, 33, 40, 48, 64, 66].

2.3 Sistemas de Informação Hospitalar (SIH)
Como discutido no capítulo anterior, apesar das dificuldades e desconfianças que os
profissionais de saúde possuem (ou possuíam) em relação ao processo de automatização do
processamento dos dados e dos procedimentos dos serviços de saúde, a criação de sistemas
de informação hospitalar é uma realidade cada dia mais necessária e presente nas
organizações médicas mundiais. É evidente que o planejamento, a definição conceitual e a
construção de um SIH completo é algo complexo, delicado e caro de ser feito,
principalmente pela necessidade de se manipular dados sobre os pacientes, que são em
parte estruturados e em parte não estruturados e precisam estar vinculados entre si de uma
forma eficiente, segura, flexível e útil ao apoio assistencial. Adicionalmente, os dados
médicos necessitam possuir uma padronização mínima para que possam gerar informação
inter-institucional de controle, educacional e epidemiológica que ajudem aos profissionais
de saúde no tratamento das diversas enfermidades humanas.
Do ponto de vista da assistência à saúde, um SIH apresenta algumas características
básicas que devem ser consideradas na sua construção, como assinaladas por Ramirez et al.
em [79]:
1. Tipos de Dados. Podem ser sumariados em sete tipos básicos:
a)

Dados Demográficos – são dados de identificação de pacientes (e outras
entidades envolvidas no processo) e de suas características sócio-econômicas.
Como assinala Leão et al. em [57], devem possuir chaves de acesso unívocas
não só em nível institucional, mais também em nível nacional e em alguns casos
internacional.
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b)

Dados Gerais e Não-Temporais – são dados que registram o estado clínico e as
necessidades especiais dos pacientes, em geral através de Protocolos
Institucionais Padronizados vinculados aos programas de assistência médica
disponíveis nas organizações de saúde.

c)

Dados de Diagnósticos – são dados que descrevem os problemas ou
diagnósticos avaliados para os pacientes, incluindo a origem, o estado atual, e as
datas associadas ao tratamento.

d)

Dados de Evolução – são dados que descrevem a evolução do paciente e do
tratamento ao qual está submetido no decorrer do tempo. Aqui o tempo é um
fator imprescindível na determinação da linha de atuação médica.

e)

Dados de Resultados – são dados que descrevem os resultados dos exames, tais
como, exames laboratoriais e radiológicos, aos quais os pacientes foram
submetidos. Aqui o tempo também é um fator imprescindível na determinação
da linha de atuação médica.

f)

Dados Terapêuticos – são dados que descrevem os procedimentos médicos aos
quais os pacientes estão submetidos, incluindo, dietas, prescrições, entre outros.

g)

Dados de Sumários – são dados que registram sumariamente o histórico de
todas as fases do tratamento dos pacientes, através de datas, locais,
procedimentos médicos e diagnósticos encontrados.

2. Recuperação da Informação Médica. O sistema deve permitir a categorização dos
documentos nos quais os profissionais de saúde registram seus dados sobre os
pacientes em texto livre e posteriormente recuperá-los baseado nas suas necessidades
de informação médica.
3. Registros Biomédicos. O sistema deve permitir a criação, armazenagem e categorização
de imagens e sinais vitais dos exames realizados pelos pacientes que posteriormente
possam ser recuperados de uma forma eficiente e útil.
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4. Controle de Acesso e Ações. Todas as atividades do paciente registradas devem ser
monitoradas e catalogadas, permitindo posteriores auditorias que garantam o acesso
reservado e ético dos dados do paciente por pessoas autorizadas.
Evidentemente, as considerações acima não são exaustivas, mas permitem uma
visão abrangente das necessidades a considerar no desenvolvimento de um SRI. Vale
ressaltar, como mostrado por Lima et al. em [63], que apesar do impacto tecnológico que a
automatização dos serviços de saúde provoca nos profissionais de saúde, sua implantação é
um fator decisivo para a melhoria da qualidade desses serviços.

2.3.1 Estruturação de Documentos Médicos
Todo paciente quando recebe algum atendimento médico deflagra um processo de
geração de documentos, onde são registrados os seus dados pessoais e familiares, dados
médicos passados, exames físicos, psicológicos, radiológicos e laboratoriais, bem como
todos os dados gerados a partir do primeiro atendimento até a finalização do tratamento.
Todos esses documentos gerados são reunidos em uma pasta de arquivamento,
chamado Prontuário Médico do Paciente (PM). Existem diversos trabalhos que definem e
conceituam os objetivos e estruturas de um PM [24, 41, 105, 110]. Neste trabalho,
adotaremos uma coletânea destas definições e estruturas propostas, que refletem melhor
uma tendência internacional utilizada nos serviços de arquivo médico dos hospitais.
Portanto, um PM é uma coletânea de documentos médicos onde são registrados todos os
dados que refletem o estado de saúde e os tratamentos de um paciente. Em geral, é
composto dos seguintes documentos: Ficha de Dados Demográficos do Paciente,
Anammese e Evolução Médica, Evolução da Enfermagem, Evolução de Outros
Profissionais Paramédicos, Resultados de Exames Laboratoriais, Resultados de Exames
Radiológicos, Fichas de Dados Vitais, Prescrições de Medicamentos, Relatórios Médicos
Clínicos ou Cirúrgicos, e Sumários de Alta ou Óbito.
Do ponto de vista organizacional, um PM é uma estrutura composta de cinco
categorias [41, 110]: Identificadores (nome, data de nascimento, filiação, telefone,
endereço, número de registro, etc.), Achados do Paciente (queixa principal, história médica,

33

alergias, sintomas, risco, etc.), Hipóteses (diagnósticos, estagiamento de moléstias, lista de
problemas, observações, etc.), Ações (procedimentos, exames, etc.) e Modificadores
(responsável pelo fornecimento de dados, data do lançamento, local do lançamento, etc.).
Do ponto de vista estrutural, um PM é uma tripla P = (R, T, O), onde R é um
conjunto de dados estruturados R1, R2, ..., Rn, armazenados, por exemplo, em uma base de
dados relacional, T é um conjunto de dados semi-estruturados T1, T2, ..., Tn, apresentados
em forma textual, e O é um conjunto de dados não-estruturados O1, O2, ..., On, geralmente
referentes a imagens e sons, tais como, radiografias e testes fonéticos.
Do ponto de vista de um SIH, um PM é o local onde todos os dados do paciente
gerados pelos diversos módulos do sistema estão disponíveis para serem acessados pelos
profissionais de saúde e por outras pessoas autorizadas.

2.3.2 Categorização de Documentos Médicos
A grande taxa de crescimento do número de documentos médicos no mundo, o
aumento da necessidade de integração das informações sobre a saúde humana e a
complexidade dos objetos que formam as informações médicas, têm levado várias
organizações científicas mundiais a elaborar propostas de categorização de documentos
médicos que permitam a classificação desses documentos em agrupamentos informativos
significativos e de conhecimento amplo. Das propostas existentes, detalhadas em [25, 42],
vale destacar as seguintes:
• Medical Subject Headings (MeSH) [67] - Vocabulário de termos médicos publicado

pela Nacional Library of Medicine-USA em 1994, onde são definidos termos-padrão
para categorização em bases de citações da literatura médica.
• Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) [84] - Vocabulário de termos

médicos publicado pelo College of American Pathologists-USA em 1979 e atualizado
em 1984, onde são definidos termos-padrão divididos em 11 categorias de conceitos
médicos específicos, tais como, organismos, doenças, procedimentos médicos, entre
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outros. Essa proposta tem a finalidade de oferecer uma codificação ampla que possa ser
usada na classificação e codificação de todos os elementos de um PM.
• Internacional Classification of Primary Care (ICPC) [52] - Vocabulário de termos

médicos publicado pela World Organization of National Colleges, Academies and
Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) em 1987,
onde são definidos termos-padrão divididos em 7 categorias que envolvem situações e
casos médicos clínicos e cirúrgicos, tais como, consultas ambulatórias, internações,
relatos cirúrgicos, entre outros. A proposta tem a finalidade de oferecer uma codificação
específica que possa ser usada na classificação dos documentos médicos por situações
médicas cotidianas.
• Read Clinical Codes (RCC) [80] - Vocabulário de termos médicos publicado pelo

British Nacional Health Service em 1994, onde são definidos termos-padrão por código,
tais como, organismos, doenças, procedimentos médicos, entre outros, que devem ser
utilizados na codificação e classificação de todos os elementos que formam um
prontuário médico.
• Unified Medical Language System (UMLS) [102] - Conjunto de quatro produtos

elaborados pela National Library of Medicine (NLM-USA) em 1994 com o objetivo de
definir uma base de recursos de conhecimento biomédico que possa ser utilizada em
sistemas de informação médica como uma linguagem unificadora, ou seja, o UMLS tem
como objetivo aperfeiçoar a habilidade dos programas de computador na compreensão
da linguagem biomédica no tocante à busca, recuperação e integração dos dados
médicos. Os quatro produtos UMLS são: o Metatesaurus, que é o vocabulário central do
UMLS, formado de termos baseados em conceitos médicos; a Rede Semântica, que é o
instrumento do UMLS que define a categorização de todos os conceitos representados
no Metatesaurus e o conjunto de relacionamentos entre esses conceitos; o Mapa de

Fontes de Informação, que é a base de dados da UMLS onde todos os recursos
existentes no Metatesaurus e na Rede Semântica são descritos num formato padrão,
sendo a fonte de requisitos informativos que permite uma conexão automática no
ambiente UMLS; e o Especialista Léxico, que é uma ferramenta do UMLS que permite
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a definição e o armazenamento de dados gerais léxicos necessários ao processamento da
linguagem médica.
• Classificação Internacional de Doenças (CID) [72, 73] - Vocabulário de termos

médicos publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), onde são definidos
hierarquicamente termos-padrão por código que permitem a classificação de documentos
médicos em categorias gerais e específicas de doenças, lesões e causas de doenças ou
óbito. Por ser o padrão de classificação utilizado nos nossos experimentos, detalharemos
esta proposta a seguir.

2.3.3 Classificação Internacional de Doenças (CID)
A Classificação Internacional de Doenças (CID) [72, 73], proposta pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), define um vocabulário controlado de termos
médicos associados aos códigos de doenças, lesões e causas de doenças ou óbitos, que é
largamente utilizado nas organizações médicas na tarefa de codificação (ou categorização)
de documentos. A nona revisão (CID-9) é a edição que possui atualmente a maior base de
documentos médicos codificados, embora a décima revisão (CID-10) já tenha sido editada
e esteja sendo paulatinamente implantada nos serviços de saúde. Este fato ocorre porque a
CID-10 trouxe na sua proposta grandes mudanças estruturais e conceituais que têm
dificultado sua adoção, principalmente devido ao grande volume de documentos médicos já
categorizados pela CID-9 e à grande disparidade de mapeamento da codificação CID-9 para
a codificação CID-10 em alguns casos. Por isso, a CID-9 foi o vocabulário utilizado como

Vocabulário de Referência nos nossos experimentos e em outros trabalhos correlatos.
A CID-9 é organizada de forma hierárquica em quatro níveis de códigos, chamados
de Capítulo, Seção, Categoria e Subcategoria de classificação. Em geral, somente os níveis
Categoria e Subcategoria são utilizados como códigos de referência devido ao seu maior
detalhamento de doenças, lesões e óbitos. Por exemplo, a Cólera é uma categoria de doença
CID-9 que pode ser subdividida nas subcategorias Cólera devido ao Vibrio Cholerae e

Cólera devido ao Vibrio Cholerae el Tor, e agrupada em Doenças Infecciosas Intestinais
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(seção) e Doenças Infecciosas e Parasitárias (capítulo). A proposta CID-9 é apresentada
em dois documentos básicos:
1. Lista Tabular - relaciona os códigos e as suas descrições genéricas hierarquicamente
pelos níveis de codificação propostos pela CID-9, conforme mostra a Figura 2.4a.
2. Índice Alfabético Hierárquico - apresenta todos os possíveis conjuntos de hierarquias
de termos de uma língua de referência associados aos códigos CID-9 correspondentes,
conforme mostra a Figura 2.4b.
I

Doenças Infecciosas e Parasitárias

Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica)
(Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) 001.9
- Antimonial, Antimoniais 985.4

I.1

Doenças Infecciosas Intestinais

- Clássica, Clássicas 001.0
- el Tor 001.1

001

Cólera

- Indefinida, Indefinidas 001.9

001.0 Devido ao Vibrio Cholerae

- Vibrio

001.1 Devido ao Vibrio Cholerae el Tor

- - Cholerae 001.0

001.9 Não Especificada

- - - el Tor 001.1

(a) - Visão da Lista Tabular da CID-9.

(b) - Visão do Índice Alfabético da CID-9.

Figura 2.4: Extratos da lista tabular e do índice alfabético da CID-9.
Na Figura 2.4b, a última linha identifica o diagnóstico Cólera devido ao Vibrio

Cholerae El Tor que corresponde à categoria 001 e à subcategoria 001.1.
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Capítulo 3
O Modelo Hierárquico para Categorização de
Documentos Médicos
Neste capítulo, são apresentados os componentes que definem o Modelo
Hierárquico para Categorização de Documentos Médicos, denominado de modelo HiMeD,
proposto neste nosso trabalho de pesquisa.
O desenvolvimento do modelo HiMeD surgiu a partir da observação de que os
modelos clássicos e probabilísticos de recuperação de informação apresentam dificuldades
em obter respostas satisfatórias para uma consulta especializada, aplicada a uma base de
documentos médicos, do tipo “Quais os diagnósticos definidos nos documentos médicos do

paciente X?”, pois, quando um médico faz uma consulta desse tipo, ele não está
particularmente interessado em recuperar documentos com base nos pesos de todos os
termos que compõem esses documentos e sim em recuperar aqueles documentos que
possuam termos hierarquicamente vinculados que possam definir um diagnóstico. Isto
ocorre porque esses modelos não permitem capturar de forma efetiva as características
específicas dos dados dos ambientes médicos que podem ser utilizados na tarefa de
categorização de documentos médicos, tais como, a existência de vocabulários médicos
controlados, de conceitos bem definidos e estruturados, e de regras e procedimentos
médicos bem consolidados e universalmente utilizados. O modelo HiMeD foi desenvolvido
como o objetivo de suprimir esta lacuna e permitir que os SRI possam incorporar essas
características específicas, aumentando com isto o nível de precisão das respostas obtidas.
Em resumo, o modelo HiMeD tem como principal objetivo permitir que o problema
de categorização automática de documentos médicos e sua aplicação na recuperação de
informação especializada seja formatado por componentes e algoritmos que reflitam as
estratégias de categorização adotadas pelos especialistas em codificação de documentos
médicos quando estes realizam a tarefa de categorização baseada em propostas de padrões
de codificação existentes em vocabulários médicos controlados.
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3.1 Os Componentes do Modelo HiMeD
Nesta seção apresentamos, através de descrições formais e exemplos, os
componentes propostos no modelo HiMeD, que servem para modelar os objetos de uma
área do conhecimento (por exemplo, a área Médica) envolvidos no processo de
categorização textual, tais como, os elementos do vocabulário controlado de referência
adotado, a coleção de documentos a categorizar, a estrutura da consulta a processar e a
estrutura da resposta a apresentar. Esses componentes são definidos a seguir.
Definição 1: Um Vocabulário de Termos Especializados é um conjunto Ve = {t1, t2, ..., tne},

onde ne ≥ 1, que define todos os termos especializados ti que formam o vocabulário
especializado de referência de uma área do conhecimento em estudo.
Por exemplo, se adotamos a CID-9 como nosso vocabulário controlado de
referência, todos os termos médicos que a compõem são termos especializados pertencentes
a Ve. Portanto, baseado nos termos da CID-9 mostrados na Figura 2.4b teríamos,

Ve = {“Álgida”, “Asiática”, “Antimonial”, “Antimoniais”, “Clássica”, “Clássicas”,
“Cholerae”, “Cólera”, “Cóleras”, “el Tor”, “Epidêmica”, “Grave”, ”Indefinida”,
”Indefinidas”, “Maligna”, “Morbus”, “Pestilencial”, ”Vibrio”}.
Definição 2: Um Vocabulário Lingüístico é um conjunto V = {l1, l2, ..., lnv}, onde nv ≥ 1,

que define todos os termos lj que formam o universo de discurso de uma área especializada
do conhecimento em estudo. Usualmente, V = Ve ∪ Vn, onde Ve é um vocabulário de
termos especializados (conforme definido anteriormente) e Vn é um vocabulário de termos
não especializados deste universo lingüístico, tal que Ve ≠ Vn.
Definição 3: Um Vocabulário de Categorias de Classificação de Documentos é um

conjunto C = {c1, c2, ..., cnc}, onde nc ≥ 1, que define todas as categorias ck de uma área do
conhecimento em estudo no qual se pode categorizar os documentos textuais de uma
coleção pertencente a esta área, de acordo com o conteúdo de cada documento.
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Por exemplo, se adotamos a CID-9 como nosso vocabulário médico controlado de
referência, poderemos considerar os seus códigos de doenças, lesões e causas de doenças
ou óbitos propostos como categorias de classificação médica aplicáveis às coleções de
documentos médicos textuais. Portanto, baseado nas categorias e subcategorias de códigos
CID-9 mostradas na Figura 2.4b teríamos, C = {001, 001.0, 001.1, 001.9, 985, 985.4}.
Definição 4: Uma Estrutura Hierárquica de Categorização de Documentos (ou Grafo de

Assinalamento de Categorias) é um grafo dirigido acíclico G = {N, A}, onde N = {n1, n2, n3
..., np}, p ≥ 1, é um conjunto de nodos de G e A é um conjunto de arestas direcionadas que
conectam nodos de N. A notação aij = (ni, nj, p(aij)) é usada para referenciar uma aresta aij
que conecta os nodos ni e nj com grau de confiança p(aij). Os nodos ni e nj são os extremos
da aresta aij. O nodo ni é chamado de nodo-pai de vj. Um nodo sem pai é chamado de nodo-

raiz. O nodo n0 é o nodo-pai de todos os nodos raízes. Para cada nodo ni ∈ N, é associado
um único termo t(ni) de um vocabulário Ve especializado adotado. Para cada aresta aij são
associados:
1. Um conjunto Sij = {s1, s2, ..., sns}, onde ns ≥ 0, que especifica todos os sinônimos sm
vinculados ao termo t(nj) no contexto da associação (t(ni), t(nj)). Sij é chamado de

Conjunto de Sinônimos Vinculados. Do ponto de vista semântico, um sinônimo
vinculado é um termo de Ve, tal que, no contexto da vinculação entre t(ni) e t(nj) sua
presença em um documento implicará no avanço do nodo t(ni) para o nodo t(nj) do
grafo G de forma equivalente à presença do termo t(nj) em um documento, porque
ambos, o termo t(nj) e os seus sinônimos vinculados, são termos com equivalência de
significado lingüístico no contexto ao qual eles estão inseridos (Sinonímia não
Absoluta).
2. Um conjunto S¬ij = {s¬1, s¬2, ..., s¬nt}, onde nt ≥ 0, que especifica todos os termos de
descarte s¬n ∈ Ve vinculados ao termo t(nj) no contexto da associação (t(ni), t(nj)). S¬ij é
chamado de Conjunto de Termos de Descarte Vinculados. Do ponto de vista semântico,
um termo de descarte é um termo de Ve, tal que, no contexto da vinculação entre t(ni) e

t(nj), sua presença em um documento não implicará no avanço do nodo t(ni) para o nodo
t(nj) do grafo G, porque sua participação no texto da definição de uma categoria a
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recuperar não determina qualquer alteração no significado da categoria analisada
através do vínculo entre t(ni) e t(nj).
3. Um conjunto de tuplas Γij = {(ca1, p(ca1)), (ca2, p(ca2)), ..., (canc, p(canc))}, onde nc ≥ 0,

cak é uma categoria pertencente ao vocabulário de categorias C e p(cak) é o grau de
confiança do vínculo entre a categoria cak e o termo t(nj) no contexto da associação

(t(ni), t(nj)). O conjunto Γij indica as categorias a serem assinaladas a um documento
caso o seu conteúdo contenha termos que formem o um subgrafo (t(n1), (t(n2), ..., t(ni),

t(nj)). Γij é chamado de Conjunto de Categorias de Assinalamento.
Portanto, baseado no extrato do índice alfabético hierárquico de termos da CID-9
mostrado na Figura 2.4b, a Figura 3.1 nos mostra como fica o mapeamento desse índice
para um grafo de assinalamento de categorias do modelo HiMeD.
Na Figura 3.1, a aresta 0a é formada pelo nodo 0 (fictício, pai de todos os nodosraiz) e pelo nodo a composto do termo Cólera, estando a aresta 0a associada aos seguintes
conjuntos:

S0a
S¬0a

Γ0a

= {“Cóleras”},
= {“Álgida”, “Asiática”, “Epidêmica”, “Grave”, “Maligna”, “Morbus”,
“Pestilencial”} e
= {(001.9, 1,0)}.

Vale ressaltar que os sinônimos, os termos de descarte e as categorias de assinalamento
para um nodo nj são dependentes do nodo-pai ni do qual eles estão vinculados. Isso justifica
a associação de sinônimos, termos de descarte e categorias de assinalamento às arestas do
grafo. Observamos também que os sinônimos, os termos de descarte e as categorias
associadas ao nodo-raiz nk são dados pelo conjuntos Sok, S¬ok, e Γok. Se não existir nem
sinônimos, nem termos de descarte e nem categorias associadas a uma aresta aij, então os
conjuntos associados a aij são representados como conjuntos vazios.
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Onde:
Nodos = {0(Root), a(Cólera), b(Antimonial), c(Clássica),
d(El Tor), e(Vibrio), f(Cholerae), g(Indefinida)}
Arestas = {0a((Cóleras); (Álgida, Asiatica, Epidemica, Grave,
Maligna, Morbus, Petilencial); (001.9, 1,0)),
ab((Antimoniais); Nulo; (985.4, 1,0)),
ac((Clássicas); Nulo; (001.0, 1,0)),
ad(Nulo; Nulo; (001.1, 1,0)),
ae(Nulo; Nulo; Nulo),
ef(Nulo; Nulo; (001.0, 1,0)),
fd(Nulo; Nulo; (001.1, 1,0)),
ag((Indefinidas); Nulo; (001.9,1,0))}

Figura 3.1: Grafo de assinalamento de categorias gerados a partir do Índice
Alfabético Hierárquico da CID-9 mostrado na Figura 2.4b.
Definição 5: Um caminho P em uma estrutura hierárquica de categorização de documentos

G é uma seqüência de arestas (ak1ak2, ak2ak3, ..., ak(p-1)akp) em que, o primeiro nodo ak1 da
seqüência é o nodo-raiz e as outras seqüências consecutivas compartilham nodos comuns,
chamados de Pontos Hierárquicos de Vinculação (phv). O índice p do nodo da seqüência
indica o tamanho do caminho P. Adicionalmente, a aresta ak(p-1)akp é chamada de Aresta

Terminal do Caminho P. Um caminho P corresponde ao que denominamos Subgrafo de
Assinalamento de Categorias de G.
Na Figura 3.1, a seqüência (ae, ef, fd) forma o caminho Pad de tamanho 3, sendo que
o nodo a é o nodo-raiz e a aresta fd é a aresta terminal do caminho Pad. Analisando o
caminho Pad, verificamos que sua seqüência nos leva à subcategoria CID-9 001.1 com grau
de certeza 1,00.
Definição 6: Um Dicionário Geral de Sinônimos é um conjunto S = {s1, s2, ..., sns}, onde

ns ≥ 0. Cada elemento si ∈ S é um par dado por (sini, stri), tal que sini e stri são conjuntos
de termos sinônimos entre si, pertencentes ao vocabulário lingüístico V de referência.
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Em ambientes médicos no Brasil, é comum o uso de sinônimos gerais, como os
definidos pelo seguinte conjunto S:
S = {(“Sialismo”, “Sialectasia”), (“Microcrania”, ”Anomalia de Ossos do Crânio
Pequeno”), (“Macrocrania”, ”Anomalia de Ossos do Crânio Grande”),
(“Distúrbio Convulsivo”, “Convulsão”), (“Fibromialgia, “Fibrosite Tensional”)}
Definição 7: Um Dicionário de Siglas é um conjunto Sg = {sg1, sg2, ..., sgns}, onde ns ≥ 0.

Cada elemento sgi ∈ Sg é um par dado por (sigi, stri), tal que sigi é uma sigla (conjunto de
caracteres) do vocabulário lingüístico V, enquanto stri é um conjunto de termos
pertencentes ao vocabulário lingüístico V de referência.
Por exemplo, a proposta da CID-9 possui uma relação de siglas para a língua
portuguesa do Brasil. Um extrato dessas siglas é definido pelo conjunto Sg:

Sg = {(“ARJ”, ”Artrite Reumatóide Juvenil”), (“AVC”, “Acidente Cerebrovascular”),
(“BCP”, ”Broncopneumonia”), (“ITU”, “Infecção do Trato Urinário”)}
Apesar das semelhanças sintáticas entre as Definições 7 e 8, há diferenças
semânticas que vale a pena ressaltar aqui. Os sinônimos gerais indicam que um conjunto de
termos pode ser substituído por outro conjunto de termos equivalente no sentido do
significado lingüístico independentemente do contexto no qual eles se inserem (Sinonímia
Absoluta). As siglas indicam um conjunto de caracteres que formam um nome próprio,
geralmente intitulativo, e que são usados como abreviatura.
Definição 8: Um Dicionário Geral de Termos de Descarte é um conjunto D¬ = {t¬1, t¬2, ...,

t¬nd}, onde nd ≥ 0, que especifica todos os termos de descarte d¬k ∈ Ve. Do ponto de vista
semântico, um termo de descarte geral é um termo de Ve que em qualquer contexto textual
sua presença num documento não influenciará no caminhamento do grafo de assinalamento
de categorias G, porque sua participação no texto da definição de uma categoria a recuperar
não determina qualquer alteração no significado da categoria analisada.
Nos contextos lingüísticos humanos, os artigos e as preposições são exemplos de
termos de descarte gerais.
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Definição 9: Um Radical Associado Ra de um conjunto de termos Tr = {t1, t2, ..., tk}, onde

k ≥ 0 e ti ∈ V, é uma seqüência de caracteres de elementos de Tr que são iguais. Portanto,
todo elemento ti ∈ Tr é definido como sendo ti = maiRampi, onde mai e mpi são seqüências de
caracteres de elementos que formam Tr que os diferenciam entre si, chamados de variações
morfológicas. A seqüência mai é chamada de Prefixo do Radical Associado e a seqüência

mpi é chamada de Sufixo do Radical Associado.
Definição 10: Um Vocabulário de Variações Morfológicas é um conjunto Vm = {m1, m2, ...,

mj}, onde j ≥ 0, que define todas as variações morfológicas mk de um vocabulário
lingüístico V de referência.
Definição 11: Seja Vm um vocabulário de variações morfológicas e Tr um conjunto de

termos com radical associado Ra. Uma Variação Morfológica Padrão é um par η = (Ra,

mvt, mv, ∂), onde:
1. Ra é o radical associado que define a seqüência comum de caracteres dos termos tk ∈

Tr.
2. mvt ∈ Vm é uma variação morfológica padrão que deve substituir uma variação
morfológica mv existente nos termos tk ∈ Tr.
3. mv ∈ Vm é uma variação morfológica dos termos tk ∈ Tr que deve ser substituída pela
variação morfológica padrão mvt.
4. ∂ ∈ {Sufixo, Prefixo} é o tipo de variação morfológica a ser aplicada.
Definição 12: Um Dicionário de Variação Morfológica Padrão é um conjunto Mt = {η1,

η2, ..., ηk}, k ≥ 0, que define todas as variações morfológicas padrão ηi aplicáveis a todos
os conjuntos Tr possíveis de serem construídos para um vocabulário lingüístico V de
referência.
A língua portuguesa possui várias variações morfológicas possíveis. Um extrato
dessas variações é dado pelo seguinte conjunto Mt:
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Mt = {(erup, ção, ções, Sufixo), (sufoca, ção, ções, Sufixo), (or, fão, fã, Sufixo),
(or, fão, fãs, Sufixo),, (or, fão, fãos, Sufixo), (convul, são, sãos, Sufixo)}
Definição 13: Uma Consulta Especializada é um documento representado por um conjunto

Ce = {s1, s2, ..., sk}, onde k ≥ 1. Cada elemento si é uma seção independente do documento e
é representado em Ce por uma quádrupla si = (ce, ri, p(si), stri), tal que:
1. ce é um identificador único do documento representado por Ce.
2. ri é um rótulo que identifica a seção do documento representado por Ce. O par (ce, ri)
identifica de forma única a seção si.
3. p(si) é o grau de confiança de que o conteúdo do texto vinculado à seção si do
documento representado por Ce pode conter categorias de classificação pertencentes à

estrutura hierárquica de categorização de documentos adotada como referência de
categorização.
4. stri é o texto livre especializado da seção si em Ce, definido por uma junção de termos

ti ∈ V. Uma junção de termos é uma operação de concatenação de termos separados por
um delimitador definido para o modelo (por exemplo, Efeito Retardado é uma junção
dos termos Efeito e Retardado separados pelo delimitador branco).
Observe que, no modelo HiMeD, a ordenação entre as seções de um documento
representado por Ce não é importante, porque cada seção é tratada de forma independente.
A Figura 3.2 mostra um exemplo de um documento médico correspondente a um

Sumário Médico de Alta de Pacientes e a Figura 3.3 mostra este documento médico
representado por uma consulta especializada Ce. Os rótulos das seções que formam a
estrutura do documento são definidos por especialistas em documentação médica de forma
a agregá-los em núcleos de informação úteis, homogêneos e de fácil pesquisa, e em geral
seguem normas internacionais.
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Paciente: Fulano de Tal

Registro: 999999

Diagnóstico Principal:
O paciente foi submetido a um tratamento para reabilitação de dificuldades motoras
encontradas nos diversos exames realizados devido aos seguintes problemas de saúde:
11.03.96 Seqüela de AVC - Hemiplegia espástica a E.
28.05.96 Hipertensão Arterial.
Diagnóstico Secundário:
Paralelamente ao processo principal de reabilitação motora, o paciente foi submetido a
um processo de tratamento de Infecção Urinária (28.05.96) e a um processo de
acompanhamento permanente de:
18.06.96 D. de Chagas ---> Cardiopatia chagásica
18.06.96 Bloqueio completo Ramo Direito + Extra-Sistolia Ventricular
Procedimentos Cirúrgicos:
O paciente realizou ...........

Figura 3.2 - Exemplo de um Sumário Médico de Alta de Pacientes.
Ce = {s1, s2 , s3 , s4, s5}, onde:
s1 = ( q1, “Paciente:”, 0,00, “Fulano de Tal”),
s2 = ( q1, “Registro:”, 0,00, “999999”),
s3 = ( q1, “Diagnóstico Principal:”, 1,00,
“O paciente foi submetido a um tratamento para reabilitação de
dificuldades motoras encontradas nos diversos exames realizados devido aos
seguintes problemas de saúde:
11.03.96 Seqüela de AVC - Hemiplegia espástica a E.
28.05.96 Hipertensão Arterial.”),
s4 = ( q1, “Diagnóstico Secundário:”, 0,80,
“Paralelamente ao processo principal de reabilitação motora, o paciente foi
submetido a um processo de tratamento de Infecção Urinária (28.05.96) e a
um processo de acompanhamento permanente de:
18.06.96 D. de Chagas ---> Cardiopatia chagásica
18.06.96 Bloqueio completo Ramo Direito + Extra-Sistolia Ventricular.”).
s5 = ( q1, “Procedimentos Cirúrgicos:”, 0,60,
“O paciente realizou ...........”).

Figura 3.3: Exemplo do conteúdo do componente Ce baseado no
Sumário Médico de Alta de Pacientes da Figura 3.2.
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Definição 14: Seja stri uma seqüência de termos t1 t2 ... tn de uma seção pi em Ce, separados

entre si por um delimitador de termos definido para o modelo, onde n ≥ 1. Seja tk um termo
corrente de stri. Então, uma Janela de Edição J(tk, τ) de tamanho τ para o termo tk é o
conjunto de todos os τ termos de tk que o antecedem associados com todos os τ termos de tk
que o precedem, ou seja,

J(tk, τ) = {tk-τ, tk-(τ-1), ..., tk-1, tk, tk+1, ..., tk+(τ-1), tk+τ}
Definição 15: Um Assinalamento de Categorias para uma consulta especializada Ce é uma

lista ordenada de tuplas A = {(ce, c1, r1), (ce, c2, r2), ..., (ce, cna, rna)}, onde ck é uma
categoria de uma estrutura hierárquica de categorização de documentos adotada como
referência assinalada para a consulta Ce, rk é o grau de confiança que quantifica essa
categorização e ordena a lista de assinalamento encontrada, e na ≥ 0 é o número total de
categorias assinaladas, tal que c1 ≠ c2 ≠ ... ≠ cna, sendo que se uma mesma categoria ck for
assinalada mais de uma vez para Ce, prevalece o assinalamento com maior rk. No modelo,

0 ≤ rk ≥ 1, sendo calculado pela equação,






 pk - pmin 
 × (1 − ∆k ) + (∆k ) x βk
rk =  
p
p
max
min



 

(1)

onde pk é o tamanho do caminho de assinalamento k encontrado; pmin e pmax são,
respectivamente, o menor e o maior tamanho do conjunto de todos os caminhos
encontrados (ou subgrafos de G), sendo pmin = (pmax – 1) se no conjunto de caminhos
encontrados só existirem caminhos do mesmo tamanho; ∆k é um fator de decremento que
depende do tipo de processamento utilizado (comparação exata de termos, comparação
inexata de termos, etc.); e βk é o grau de confiança total da categoria ck, calculado por:

βk = p(sm) x p(ck) x (p(a12) x p(a23) x ... p(a(k –1)k)) (2)
sendo, p(sm) o grau de confiança da seção sm do documento onde está localizado o texto
processado, p(ck) o grau de confiança da categoria ck no termo t(nk) do nodo terminal do
subgrafo de assinalamento encontrado, p(aij) o grau de confiança do vínculo entre os termos
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t(ni) e t(nj) através da aresta aij do subgrafo encontrado, e a01a12 ... aij ... a(k –1)k as arestas
desse subgrafo que conectam os termos t(n1)t(n2) ... t(ni)t(nj) ... t(n(k –1))t(nk) encontrados na
seção sm do documento processado.
Como comentado anteriormente, o fator ∆k é dependente do tipo de processamento
de assinalamento no qual o documento será submetido. O modelo HiMeD considera os
seguintes quatro tipos de processamento básicos:
1.

Casamento Exato de Padrão e Caminhamento Completo no Grafo de Assinalamento.
Neste tipo de processamento a comparação entre os termos do documento a processar e
os termos do grafo de assinalamento só será considerada verdadeira se os termos forem
rigorosamente iguais. Associado a isto, só serão assinaladas categorias pertencentes a
caminhos (ou subgrafos) completos encontrados. No exemplo dos subgrafos da Figura
3.1, só será assinalada a categoria 001.1 ou 001 se no documento processado existirem
os termos Cólera (ou Cóleras), Vibrio, Cholerae, El Tor vinculados entre si dentro da
janela de edição adotada. Este tipo de processamento é o que assinala qualitativamente
de forma mais forte as categorias e, portanto, é o tipo de processamento de referência
para a valoração do fator ∆k .

2.

Casamento de Padrão Permitindo Erros e Caminhamento Completo no Grafo de
Assinalamento. Neste tipo de processamento a comparação entre os termos do
documento a processar e os termos do grafo de assinalamento só será considerada
verdadeira se os termos forem rigorosamente iguais ou se estiverem diferentes entre si
dentro de margens de erro previamente determinadas. Associado a isto, só serão
assinaladas categorias pertencentes a caminhos (ou subgrafos) completos encontrados.
No exemplo dos subgrafos da Figura 3.1, considerando até um erro entre os termos,
poderá ser assinalada a categoria 001.1 ou 001 se no documento processado existirem
os termos Cólera (ou Cóleras ou Kólera ou Chólera), Vibrio, Cholerae, El Tor
vinculados entre si dentro da janela de edição adotada.

3. Casamento Exato de Padrão e Caminhamento Incompleto no Grafo de Assinalamento.
Neste tipo de processamento a comparação entre os termos do documento a processar e
os termos do grafo de assinalamento só será considerada verdadeira se os termos forem
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rigorosamente iguais. Associado a isto, poderão ser assinaladas categorias pertencentes
a caminhos (ou subgrafos) onde nem todos os nodos possam ser encontrados
(subgrafos incompletos), dependendo da margem de incompletude previamente
estabelecida. No exemplo dos subgrafos da Figura 3.1, considerando até um nodo
como margem de incompletude, poderá ser assinalada a categoria 001.1 ou 001 se no
documento processado existirem os termos Cólera (ou Cóleras), --- (ou Vibrio),

Cholerae, El Tor vinculados entre si dentro de uma janela de edição adotada.
4. Casamento de Padrão Permitindo Erros e Caminhamento Incompleto no Grafo de

Assinalamento. Neste tipo de processamento a comparação entre os termos do
documento a processar e os termos do grafo de assinalamento só será considerada
verdadeira se os termos forem rigorosamente iguais ou se estiverem diferentes entre si
dentro de margens de erro previamente determinadas. Associado a isto, poderão ser
assinaladas categorias pertencentes a caminhos (ou subgrafos) onde nem todos os
nodos possam ser encontrados (subgrafos incompletos), dependendo da margem de
incompletude previamente estabelecida. No exemplo dos subgrafos da Figura 3.1,
considerando até um erro entre os termos e um nodo como margem de incompletude,
poderá ser assinalada a categoria 001.1 ou 001 se no documento processado existir os
termos Cólera (ou Cóleras ou Kólera ou Chólera), --- (ou Vibrio), Cholerae, El Tor
vinculados entre si dentro de uma janela de edição adotada. Este tipo de processamento
é o que assinala qualitativamente de forma mais fraca as categorias e, portanto, é o tipo
de processamento que possui o menor valor para o fator ∆k .

3.2 Graus de Confiança dos Componentes do Modelo HiMeD
No modelo HiMeD, o grau de confiança de alguns dos seus componentes é um
índice numérico que indica a possibilidade de, caso uma instância deste componente ocorra,
esta ocorrência tenha uma influência percentual de valor x no cálculo dos valores que
ordenam a lista de categorias assinaladas para um documento. Neste sentido, o modelo

HiMeD prevê a atuação de graus de confiança em três dos seus componentes: (1) nas
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seções de um documento, (2) nos vínculos entre dois termos do grafo de assinalamento e
(3) nos vínculos entre uma categoria a assinalar e o subgrafo de assinalamento encontrado.

3.2.1 Grau de Confiança de uma Seção de um Documento
Documentos em geral são divididos em seções com o objetivo de organizar os dados
e as informações de uma forma racional que possibilite sua recuperação e entendimento de
maneira ágil, rápida e clara. É evidente que a estruturação de um documento em seções
permite ao leitor ter um grau de confiança interior (ou subjetivo) que o leve a procurar um
dado ou uma informação sobre um tema de interesse a partir de uma seção na qual ele
avalie que este tema é mais relevante e detalhadamente descrito. É baseado neste princípio
que o modelo HiMeD propõe que graus de confiança sejam arbitrados ou calculados pelos
especialistas em documentação.
No documento médico exemplificado nas Figuras 3.2 e 3.3, a suposição de que as
seções de identificação do paciente tendem a não apresentar descrições de diagnósticos que
possam compor uma categoria da CID-9 é evidente e portanto as atribuições de p(s1) =

0,00 e p(s2) = 0,00 são corretas. A suposição de que a seção Diagnóstico Principal é a que
a mais fortemente apresenta possibilidades de se encontrar descrições de diagnósticos que
possam compor uma categoria da CID-9, seguida em importância pelas seções Diagnóstico

Secundário e Procedimentos Cirúrgicos, é também evidente e, portanto, as atribuições de
p(p3) = 1,00, p(p4) = 0,80 e p(p5) = 0,60 são válidas. É lógico que essas atribuições só são
possíveis de serem feitas pelos especialistas em documentação e arquivamento da área
especializada em estudo e pela análise dos tipos de documentos existentes associados às
necessidades de recuperação de informação médica.
No caso de uma coleção de documentos genéricos (ou não especializados), onde as
seções não possam ser valoradas por graus de confiança atribuídos por especialistas, é
possível se calcular esses valores por seção usando a seguinte definição probabilística.
Definição 16: Seja S = {s1, s2, ..., sn} as seções de um tipo de documento Τ, D = {d1, d2, ...,

dm} um conjunto de documentos de treinamento, tal que dk ∈ D, D é do tipo Τ e C(dk, sj) =
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{c1, ..., cn} é o conjunto de categorias assinaladas para a seção sj do documento dk. Então, o
grau de confiança de uma seção sj ∈ S é dado por pΤ (sj), calculado pela equação:

 m
 ∑ Ncp(di)
 x  m 
pΤ (sj) =  i =m1


 M
 ∑ Nct(di) 

 i=1

(3)

onde,
Ncp(di) − número de categorias distintas da seção sj do documento di.
Nct(di) − número de categorias distintas do documento di.
M

− número de documentos do tipo Τ do conjunto de treinamento no qual a seção sj
possui no mínimo uma categoria identificada.

m

− número de documentos do tipo Τ do conjunto de treinamento.

Normalizando pΤ (sj), teremos:
pΤ (sj) = pΤ (sj) / máximo (pΤ (s1), pΤ (s2), ..., pΤ (sj), ..., pΤ (sn))

Para uma coleção de documentos tipo Τ cujo conjunto de treinamento é vazio, considera-se
pΤ (s1) = pΤ (s2) = ... = pΤ (sn) = 1,00

A primeira parcela da equação (3) indica a contribuição da seção sj no processo de
categorização dos documentos, enquanto a segunda parcela indica quão distribuída é a
categorização ao longo do conjunto de documentos de treinamento. Para uma melhor
compreensão do processo de cálculo de pΤ (sj), vejamos o seguinte exemplo. Seja um
conjunto de treinamento do tipo T, formado pelos documentos d1, d2, d3 e pelas seções s1,
s2, s3. O conjunto de categorias distintas assinaladas de um conjunto de treinamento se

encontra assim distribuído:

•

d1-s1 (2 categorias), d1-s2 (6 categorias), d1-s3 (1 categorias)

•

d2-s1 (2 categorias), d2-s2 (0 categorias), d2-s3 (1 categorias)

•

d3-s1 (2 categorias), d3-s2 (0 categorias), d3-s3 (0 categorias)
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Portanto,

pΤ (s1) = (6 / 14) x (3 / 3) = 0,43, pΤ (s2) = (6 / 14) x (1 / 3) = 0,14 e
pΤ (s3) = (2 / 14) x (2 / 3) = 0,10

Normalizando, temos pΤ (s1) = 1,00 - pΤ (s2) = 0,32 - pΤ (s3) = 0,23.
Observamos pelo exemplo que s1 e s2 contribuem da mesma maneira para a
categorização do conjunto de documentos de treinamento, mas o grau de confiança em s1 é
maior devido à melhor distribuição das categorias assinaladas ao longo do conjunto de
documentos de treinamento.

3.2.2 Grau de Confiança de Vínculos entre Termos do Grafo de
Assinalamento de Categorias
O grafo de assinalamento de categorias do modelo HiMeD é basicamente construído
através dos vínculos hierárquicos entre os termos que indexam (ou caracterizam) as
categorias definidas em um vocabulário controlado de uma área especializada do
conhecimento em estudo, como, por exemplo, o índice alfabético hierárquico da CID-9
utilizado pela área médica. Esta estrutura, em geral, contém todos os possíveis conjuntos de
termos vinculados previstos no vocabulário especializado e em sua maioria é construída por
especialistas em codificação de documentos médicos. Portanto, se usarmos um índice
hierárquico alfabético de um vocabulário de referência na construção do grafo de
assinalamento de categorias, teremos termos que se vinculam entre si com grau de
confiança igual a 1,00 em todos os casos.
No entanto, a riqueza sintática e semântica das linguagens naturais, mesmo
considerando que o problema no qual tratamos está limitado a uma área de atuação
especializada, pode proporcionar o surgimento de novos vínculos entre termos ou a
alteração ou a eliminação de vínculos atuais que indexam as categorias de classificação
existentes. É evidente que especialistas em codificação devem estar sempre atentos a esses
processos de mudanças e que devem periodicamente realizar um processo de manutenção
nos componentes do ambiente de categorização. Porém, no caso de uma coleção de
documentos genéricos onde uma avaliação sistemática do ambiente de categorização seja
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difícil de ser feita, o modelo HiMeD propõe um método de cálculo probabilístico que
permite estimar o grau de confiança de vínculos entre termos em um grafo de
assinalamento de categorias, cuja a definição é apresentada a seguir.
Definição 17: Seja G um grafo de assinalamento de categorias formado pelos termos t(n1),

t(n2), ..., t(nk) conectados entre si pelas arestas a01 a12 ... a(k-1)k, D = {d1, d2, ..., dm} um

conjunto de documentos de treinamento, C(dk) = {c1, ..., cn} o conjunto de categorias
assinaladas para o documento dk ∈ D e τ o tamanho da janela de edição. Então, o grau de
confiança do vínculo entre os termos t(ni) e t(nj) do grafo G é dado por pτ(aij), calculado
pela equação:


 m
 ∑ Ncv(dk)
 x  m 
pτ(aij) =  k m=1
  M

 ∑ Nct(dk) 

 k=1

(4)

onde,
Ncv(dk) − número de categorias distintas do documento dk, se dk possuir os

termos t(ni) e t(nj) dentro de uma janela de edição de tamanho τ, senão 0.
Nct(dk) − número de categorias distintas do documento dk.
M

− número de documentos do conjunto de treinamento que contêm os termos
t(ni) e t(nj) dentro de uma janela de edição de tamanho τ.

m

− número de documentos do conjunto de treinamento.

Normalizando pτ(aij), temos:
pτ(aij) = pτ(aij) / máximo (pτ(a01), pτ(a12), ..., pτ(aij), ..., pτ( a(k-1)k))

Para uma coleção de documentos cujo conjunto de treinamento é vazio, considera-se
pτ(a01) = pτ(a12) = pτ(a23) = ... = pτ(a(k-1)k) = 1,00
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A primeira parcela da equação (4) indica a contribuição do vínculo entre t(ni) e t(nj)
do grafo de assinalamento no processo de categorização dos documentos, enquanto a
segunda parcela indica quão distribuída é a categorização ao longo do conjunto de
documentos de treinamento. A análise do cálculo de pτ(aij) é equivalente à realizada para o
cálculo de pΤ (sj) na seção anterior.

3.2.3 Grau de Confiança de Vínculos entre Categorias e os
Subgrafos de Assinalamento
O modelo HiMeD define as categorias a assinalar através de subgrafos de
assinalamento construídos previamente por especialistas de uma área especializada do
conhecimento. Os graus de confiança dos vínculos entre as categorias e os subgrafos de
assinalamento devem ser atribuídos pelos especialistas, tendo como base as características
que definem as categorias no escopo da proposta de categorização existente num
vocabulário controlado de referência. A definição desses vínculos é a espinha mestra da
utilização do nosso modelo no processo de categorização automática de documentos, sendo
a arbitragem dos especialistas de graus de confiança para o relacionamento entre categorias
e subgrafos de assinalamento o principal mecanismo de vinculação previsto para este caso.
Em resumo, a geração de um conjunto mínimo de subgrafos de assinalamento vinculados às
categorias feitas por especialistas é um pré-requisito básico para a aplicação do modelo
HiMeD na resolução do problema de categorização automática de documentos.

Por exemplo, tomemos o índice alfabético da CID-9 como o vocabulário controlado
de referência, cujo extrato é mostrado na Figura 2.4b. No índice, podemos facilmente
observar vários possíveis vínculos entre categorias e os subgrafos de assinalamento, tais
como, Cólera (001.9), Cólera-Vibrio-Cholerae (001.0) e Cólera-Vibrio-Cholerae-el Tor
(001.1). A estes vínculos podemos claramente arbitrar os valores dos graus de confiança
como sendo iguais a 1,00, pois, quando estes termos aparecerem em um documento
médico, dentro dos limites de uma janela de edição, estas categorias devem com certeza
serem assinaladas ao documento de acordo com a proposta da CID-9.
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É evidente que os especialistas em codificação podem avaliar os relacionamentos
entre os termos de uma forma diferente da proposta inicial, de acordo com suas
necessidades de recuperação de informação ou com o tipo de atuação do serviço de saúde
prestado, por exemplo, alterando-os para atender suas necessidades específicas. Por esta
razão, para estes casos, o modelo HiMeD não adota ou propõe nenhum cálculo estatístico
que permita estimar os valores deste tipo de grau de confiança, pois eles são diretamente
vinculados às necessidades dos especialistas, do ambiente especializado, onde a coleção de
documentos está inserida, e das características de categorização embutidas no vocabulário
controlado de referência.
Podemos exemplificar esta abordagem de forma bem simples. Vejamos o caso em
que exista uma grande quantidade de documentos médicos de uma base de dados hospitalar
na qual os profissionais de saúde registraram “paciente fulano de tal com resultados
laboratoriais que evidenciam a incidência de Cólera, ...”. Utilizando os subgrafos de

assinalamentos baseados na CID-9 mostrados na Figura 3.1, estes documentos teriam a
categoria 001.9 assinalada com grau de certeza 1,00. No entanto, se os especialistas em
codificação de documentos médicos tivessem em suas mãos dados epidemiológicos em
saúde pública [76] que mostrassem, para a região onde a instituição hospitalar está inserida,
uma série histórica da doença que indicasse taxas de distribuição para Cólera de 1% para os
casos do tipo Antimonial, de 2% para os casos do tipo Vibrião Cholerae El Tor, de 79%
para os casos do tipo Vibrião Cholerae, e de 18 % para os casos Indefinidos, eles poderiam
modificar o subgrafo de assinalamento Cólera, Cóleras (..) ⇒ (001.9, 1,00) para Cólera,
Cóleras (..) ⇒ (001.9, 0,18), (001.0, 0,79), (001.1, 0,02), (985.4, 0,01). É claro que o

exemplo citado é simples e os números apresentados fictícios, mas demonstra que a
definição do grau de confiança entre um subgrafo de assinalamento e uma categoria a
assinalar é importante no modelo e deve envolver uma gama de informações sobre o tema
especializado em análise que em muitos casos são externas aos dados sobre a categorização
existentes na base de documentos em estudo.
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3.3 Algoritmo Básico de Categorização de Documentos do
Modelo HiMeD
Nesta seção, descrevemos como os componentes definidos no modelo HiMeD
podem ser utilizados em um algoritmo de assinalamento automático de categorias a
documentos. O algoritmo considera, como uma premissa fundamental, a existência de um
índice hierárquico alfabético e uma lista tabular de um vocabulário controlado [25] de
referência de uma área do conhecimento, que descrevam em detalhes as características das
categorias de classificação propostas pelo vocabulário adotado. Para facilitar a
compreensão do algoritmo, adotaremos como vocabulário de referência a CID-9, descrito,
em detalhes, na Seção 2.3.3. Vale ressaltar que, o algoritmo é facilmente aplicável para
outros vocabulários controlados, tais como, MeSH, SNOMED, ICPC, entre outros.
O mapeamento entre os componentes do modelo e os componentes do vocabulário
controlado adotado é feito da seguinte maneira,
1. Um documento a processar é interpretado como uma Consulta Especializada Ce e, de
acordo com o tipo de documento, as seções e o seus respectivos conteúdos são
extraídos. Neste ponto, faz-se necessário que os especialistas em codificação de
documentos já tenham definido o conjunto de tipos de documentos previsto na base de
dados e valorado o grau de confiança de cada seção/tipo de documento.
2. Os termos distintos que formam o índice hierárquico e a lista tabular do vocabulário de
referência são interpretados como elementos do Vocabulário Especializado Ve.
3. As categorias definidas (ou caracterizadas) na lista tabular do vocabulário de referência
formam o Vocabulário de Categorias de Classificação C. No caso da CID-9, todos os
seus códigos tipo Categoria e Subcategoria são elementos do vocabulário de categorias.
4. Todos os termos distintos presentes na base de documentos não pertencentes a Ve são
interpretados como elementos do Vocabulário de Termos não Especializados Vn.
5. Os componentes do modelo, Dicionário Geral de Sinônimos (S), Dicionário de Siglas
(Sg), Dicionário Geral de Termos de Descarte (D¬), Dicionário de Variação
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Morfológica Padrão (Mt) e Tamanho da Janela de Edição (τ), são obtidos da equipe

de especialistas em codificação de documentos.
6. Os subgrafos que formam o Grafo de Assinalamento de Categorias são obtidos do
índice hierárquico alfabético do vocabulário controlado de referência adotado, sendo
que para o caso da proposta CID-9, eles são construídos da seguinte maneira:
6.1 Cada linha do índice da CID-9 iniciada sem o caracter ″-″ representa o nodo-pai de
um subgrafo de assinalamento, sendo as linhas subsequentes, que são iniciadas
com o caracter ″-″, representam os nodos subsequentes vinculados ao nodo-pai. A
quantidade de caracteres ″-″ no início da linha indica o nível do nodo vinculado no
subgrafo. As Figuras 2.4b e 3.1 representam um bom exemplo deste mapeamento.
A este encadeamento de termos chamamos de Caminhamento de Termos-Códigos.
6.2 Cada termo tj ∈ Ve e tj ∉ D¬ que aparece no início de uma linha do índice CID-9
é modelado como um nodo nj ∈ N.
6.3 Os termos subsequentes a tj na mesma linha do índice, separados por vírgula, são
modelados como elementos do Conjunto de Sinônimos Vinculados Sij do vínculo
entre ti e tj, onde ti representa o termo (nodo ni) do subgrafo no nível hierárquico
que precede o termo tj (nodo nj).
6.4 Os termos subsequentes a tj que estão na mesma linha do índice e entre parênteses
são modelados como elementos do Conjunto de Termos de Descarte Vinculados
S¬ij do vínculo entre ti e tj.

6.5 Os códigos listados na mesma linha do índice do termo tj são modelados como
categorias a assinalar do Conjunto de Categorias de Assinalamento Γij do vínculo
entre ti e tj, com graus de confiança iguais a 1,00.
Definidos os componentes do modelo HiMeD, a Figura 3.4 apresenta
resumidamente o algoritmo de assinalamento automático de categorias baseado no nosso
modelo e a Figura 3.5 nos mostra o fluxo de dados do algoritmo, através de um exemplo.
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Entrada:
PCfg - Objeto que padroniza os rótulos das seções que definem o texto de uma consulta do
usuário. Possui o formato: PCfg = {R, Pqr}, onde R é a descrição de um rótulo de um seção e
Pqr é o grau de certeza de que a seção R possui um texto no qual os dados especializados podem
ser recuperadas. Pqr possui um valor arbitrado por especialistas ou pode ser calculado por
método estatístico.
DocUsr - Documento semi-estruturado, elaborado por especialistas da área em estudo, utilizado
como consulta. Possui o formato: DocUsr = {(Rd1, TxD1), ..., (Rdn, TxDn)}, onde Rdi é o i-ésimo
rótulo de uma seção do documento especializado e TxDi é o texto contido em Rdi.
- Componentes do Modelo HiMeD: Ve, Vn, G, S, Sg, D¬ , Mt, τ, tipo de processamento a realizar.
Saída: Ce, Ai.
Procedimento:
1. Ler DocUsr e para cada seção (Rd) lida fazer:
Se Rdi ∈ PCfg e PCfg(Rdi). Pqr > 0 Então
Ce.(Q, R, Pqr, Tx) := (Identificação da Consulta, Rdi, PCfg(Rdi). Pqr, TxDn)
2. Substituir Elementos Textuais
Para cada texto Tx lido de uma seção(Rd) de Ce fazer:
2.1. Substituir os termos siglas de Tx pelas suas respectivas definições existentes em Sg.
2.2. Substituir as variações morfológicas dos termos de Tx pelas suas respectivas variações
morfológicas padrão existentes no objeto Mt.
2.3. Substituir os strings de Tx pelos seus respectivos strings sinônimos em S.
2.4. Eliminar os termos de Tx que existam nos componentes Vn e D¬ se estes termos não
precisarem formar uma janela de edição de tamanho τ, senão preservá-los.
3. Encontrar Nodos-Pai
Ler seqüencialmente os termos de Tx de uma seção(Rd) e encontrar os termos de Ve
associados aos nodos-pai do conjunto de subgrafos de G, incluindo os sinônimos e os termos de
descarte vinculados.
4. Construir Lista de Categorias
Para cada nodo-pai de G encontrado, usando uma janela de edição de tamanho τ, determinar
os subgrafos de assinalamento de categorias que satisfaçam as seguintes condições:
4.1. Para cada aresta aij num caminho, os termos t(ni) e t(nj) devem ambos estarem na
mesma janela de edição.
4.2. Deve-se observar os sinônimos e os termos de descarte vinculados ao termo t(nj) no
instante da pesquisa.
4.3. Deve-se pesquisar o grafo de acordo com o tipo de processamento proposto pelo
modelo e indicado pelo usuário da consulta.
5. Apresentar Lista de Categorias
Encontrados os subgrafos de assinalamento possíveis e suas categorias indicadas, construir a
resposta Ai ordenada pelos graus de confiança das categorias calculados como mostrado
na equação (1).

Figura 3.4 - Algoritmo de assinalamento de categorias do modelo HiMeD (Resumo).
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"O paciente apresenta
evidências laboratoriais de
bexiga neurogênica e de ITU
crônica ... "

Documento
Médico

"O paciente apresenta
evidência laboratorial de
bexiga neurogênica e de
infecção do trato urinário
crônica ... "

Substuir Siglas,
Siônimos e
Variações Morfológicas

"paciente apresenta evidência
laboratorial bexiga
neurogênica infecção do trato
urinário crônica ... "

Eliminar Termos de
Descartes

Início
caminhar sobre o texto do documento médico
Para cada termo lido Faça
montar uma janela de tamanho τ ao redor do termo;
Encontrar um caminho completo no índice CID
com os termos dentro da janela de tamanho τ;
Se caminho encontrado, assinalar códigos indicados;
Fim Para;
Fim.

" paciente apresenta evidência laboratorial
bexiga neurogênica
infecção trato urinária crônica ... "

Lista de Códigos
Assinalados
ordenados

1. 599.0
2. 344.6

Figura 3.5 - Fluxo de dados do algoritmo de assinalamento automático de
categorias baseado no modelo HiMeD.
Analisando o algoritmo apresentado na Figura 3.4, podemos verificar que a sua
complexidade de tempo, tendo como referência os princípios para análise de algoritmos
definidos por Aho et al. em [4, 112], é basicamente dependente dos passos “Encontrar
Nodos-Pai” e “Construir Lista de Categorias”. No passo “Encontrar Nodos-Pai”, se

consideramos que os termos (incluindo sinônimos vinculados) de todos os nodos-pai são
ordenados lexicograficamente, é possível realizar uma pesquisa binária para cada termo de
Ce ao custo total de O (m log n), onde m é o número de termos de Ce e n é o número de

nodos-pai. No passo “Construir Lista de Categorias”, teremos, para cada nodo-pai
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encontrado, que realizar um caminhamento no seu respectivo subgrafo dirigido acíclico de
G. Considerando que o total de subgrafos de assinalamentos encontrados é v (número de
nodos-pai assinalados) e que a profundidade média de cada subgrafo é t, teremos um custo
total para este passo igual a O (mínimo(m, log t),v). Portanto, a complexidade de tempo do
algoritmo é dado por O (máximo((m log n), (mínimo(m, log t),v))) = O (m log n), porque na
prática teremos sempre t << n e v com um valor pequeno o suficiente para considerarmos
que v < log n.
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Capítulo 4
Avaliação Experimental do Modelo HiMeD
Neste capítulo, descrevemos os experimentos planejados e realizados neste trabalho
para avaliar o algoritmo de assinalamento automático de códigos CID-9 a documentos
médicos baseado no modelo HiMeD. Esses experimentos foram realizados considerando-se
dois ambientes distintos, descritos a seguir:

•

O primeiro ambiente utilizou uma base de documentos de amostra, formada de 82
Sumários Médicos de Alta de Pacientes, extraídos aleatoriamente de uma base de dados
médica real, que foram codificados manualmente por especialistas em codificação
médica. Além disso, foi utilizada uma versão parcial do índice alfabético hierárquico da
Classificação Internacional de Doenças, revisão 9 (CID-9) [72] como vocabulário de
referência. Nestes experimentos foram considerados dois algoritmos de assinalamento,
um baseado no modelo HiMeD e outro baseado no modelo vetorial de Salton [90], para
os quais destacamos dois objetivos. O primeiro objetivo foi verificar a precisão do
nosso algoritmo, considerando-se a introdução gradativa dos componentes do modelo
HiMeD, ou seja, procuramos verificar a influência desses componentes na resolução do

problema de categorização automática de documentos médicos. O segundo objetivo foi
avaliar e comparar os resultados obtidos pelos dois algoritmos implementados.

•

O segundo ambiente utilizou toda a base de dados médica de referência disponível,
composta de 20.569 documentos médicos (Sumários Médicos de Alta de Pacientes,
Anamneses e Evoluções Clínicas), que foram também codificados manualmente por
especialistas em codificação médica. Além disso, utilizamos como vocabulário de
referência o índice alfabético hierárquico da CID-9 completo. Os experimentos aqui
realizados foram equivalentes aos principais experimentos realizados anteriormente
com a base de documentos médicos de amostra e tiveram como objetivo principal
verificar o comportamento do algoritmo, baseado no modelo HiMeD, na resolução do
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problema da categorização automática de documentos, quando considerada uma base de
documentos médicos real, de grande volume e abrangência.

4.1 Experimentos Realizados com a Base de Documentos de
Amostra
Esses experimentos foram realizados com os seguintes objetivos:
1. Verificar a precisão do algoritmo de assinalamento automático de categorias a
documentos médicos, baseado no modelo HiMeD, a partir da introdução gradativa dos
componentes do modelo na resolução do problema de categorização automática de
documentos, através de curvas de Revocação x Precisão [10, 103].
2. Comparar os resultados obtidos pelo algoritmo baseado no nosso modelo com os
resultados obtidos pelo algoritmo baseado no modelo vetorial de Salton [90] no
processo de categorização automática de documentos médicos.

4.1.1 Algoritmo de Assinalamento baseado no Modelo HiMeD
Os experimentos realizados com o algoritmo de assinalamento baseado no modelo
HiMeD foram construídos como descritos a seguir:

1. O Grafo de Assinalamento de Categorias foi gerado a partir de uma versão parcial do
índice alfabético hierárquico da CID-9, onde o vocabulário era composto por 4.700
termos distintos, 2.424 códigos (subcategorias) CID-9 distintos e até 18 níveis
hierárquicos de termo por código CID-9. Essa implementação parcial refletiu os grupos
de diagnósticos médicos da CID-9 para o ambiente de dados hospitalar real utilizado
como nossa fonte experimental de dados, no caso o Hospital do Aparelho Locomotor
Sarah-Bh, especializado em ortopedia e reabilitação do aparelho locomotor, e foi
considerada adequada pelos especialistas que atuavam no arquivo médico do hospital.
2. O Conjunto de Consultas Especializadas usado foi formado por 82 Sumários de Alta de
Pacientes extraídos aleatoriamente da base de dados hospitalar de referência. Esse
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conjunto aleatório de documentos foi avaliado pelos especialistas em codificação que
atuavam no arquivo médico do hospital, sendo considerado uma amostra representativa
do universo de sumários de alta médica produzidos pelo Hospital Sarah-Bh. Em todos
os experimentos, somente as seções Diagnóstico Principal e Diagnóstico Secundário
foram consideradas relevantes e portanto, utilizadas como formadoras das consultas.
3. Todos os resultados encontrados foram representados em termos de curvas de
Revocação e Precisão [10, 103]. Para se obter esse tipo de referência comparativa dos

assinalamentos automáticos encontrados, todos os 82 Sumários de Alta de Pacientes
tiveram as suas respostas relevantes assinaladas por especialistas em codificação
médica. Vale ressaltar que os especialistas que codificaram os documentos médicos
utilizados nos experimentos eram, em sua maioria, profissionais treinados nas regras de
codificação da CID-9 e experientes no trabalho de organização de arquivos médicos
hospitalares. O perfil nosológico [76] da população de códigos assinalados pelos
especialistas para os documentos utilizados experimentalmente é apresentado na Tabela
4.1.
4. Para a comparação entre termos, foram utilizadas duas técnicas de pesquisa em texto:

•

Casamento Exato de Padrão [31]. Nesse caso, só termos iguais ao padrão geram

comparações verdadeiras na pesquisa em texto.

•

Casamento de Padrão Permitindo Erros [31]. Nesse caso, adotamos o algoritmo

proposto por Wu e Manber para o Agrep [107]. Aqui duas situações foram utilizadas.
Na primeira situação, todos os termos incompletos em relação ao padrão geram
comparações verdadeiras na pesquisa em texto. Termos incompletos são termos em
que só a parte inicial aparece no texto. Por exemplo, MUSC é um termo incompleto
para as palavras MÚSCULO, MUSCULAR, etc. Na segunda situação, todos os
termos com até dois erros (remoção/adição/substituição de caracteres) em relação ao
padrão geram comparações verdadeiras na pesquisa em texto.
5. Em todos os experimentos, os graus de confiança utilizados foram iguais a 1,00, os
documentos foram processados através do caminhamento completo no grafo de
assinalamento de categorias e o tamanho da janela de edição foi definido como igual a
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três (τ = 3). O tamanho da janela igual a 3 foi adotado porque os nossos experimentos
preliminares o indicaram como o tamanho ideal para textos médicos em português,
conforme mostrao por Lima et al. em [61].
Capítulos da CID-9
I. Doenças Infecciosas e Parasitárias (001-139)
II. Neoplasmas (140-239)
III. Doenças das Glândulas Endócrinas, da Nutrição e do
Metabolismo e Transtornos Imunitários (240-279)
IV. Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos (280-289)
V. Transtornos Mentais (290-319)
VI. Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos
(320-389)
VII. Doenças do Aparelho Circulatório (390-459)
VIII. Doenças do Aparelho Respiratório (460-519)
IX. Doenças do Aparelho Digestivo (520-579)
X. Doenças do Aparelho Geniturinário (580-629)
XI. Complicações da Gravidez, do Parto e do Puerpério
(630-676)
XII. Doenças da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (680-709)
XIII. Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo
(710-739)
XIV. Anomalias Congênitas (740-759)
XV. Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal (760-779)
XVI. Sintomas, Sinais e Afecções mal Definidas (780-799)
XVII. Lesões e Envenenamentos (800-999)

Participação (%)
5,14
0,47
4,67
2,34
7,01
17,76
7,01
3,27
3,74
2,34
0,00
1,87
22,43
11,21
2,80
5,14
2,80

Tabela 4.1 – Perfil nosológico dos códigos CID-9 assinalados pelos especialistas para os 82
sumários de alta usados experimentalmente.

4.1.2 Algoritmo de Assinalamento baseado no Modelo Vetorial
O modelo vetorial, proposto por Salton [90], considera que todos os documentos e
consultas são indexados por palavras-chave. Para cada palavra-chave ki em um documento
D é assinalado um peso dpi que é usualmente baseado sobre um esquema tf-idf (freqüência
do termo e inverso da freqüência do documento) [92]. Para cada palavra-chave ki em uma

consulta Q, é também assinalado um peso qpi. A similaridade Sim(Q,D) do documento D
com relação à consulta Q pode ser computada pelo coseno do ângulo entre os dois vetores
como mostra a Equação 5 a seguir.
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Sim (D,Q) =

∑

n

i =1

dpi ⋅ qpi

2
2
∑i =1 (dpi ) ∑i =1 (qpi )
n

n

(5)

Para este primeiro conjunto de experimentos, o algoritmo de assinalamento de
categorias, baseado no modelo vetorial, foi construído como descrito a seguir:
1. O índice alfabético hierárquico parcial da CID-9, descrito na Seção 4.1.1, foi usado na
geração de uma coleção de documentos SGML utilizada como coleção de referência,
onde cada conjunto de termos vinculados hierarquicamente que indicasse um código
CID-9 gerou um documento SGML identificado por esse código. A Figura 4.1 mostra
uma visão parcial da coleção de referência gerada, baseada no exemplo do índice
alfabético da CID-9 da Figura 2.4b.
2. Para cada um dos 82 Sumários de Alta de Pacientes, descritos na Seção 4.1.1, foram
gerados até dois documentos SGML a partir do conteúdo das seções Diagnóstico
Principal e Diagnóstico Secundário. Cada documento gerado representou nos

experimentos uma consulta. A Figura 4.2 mostra uma visão dos documentos SGML
gerados a partir do exemplo do Sumário de Alta de Pacientes mostrado na Figura 3.2.
3. Para cada documento SGML gerado como consulta ou como documento da coleção de
referência foi construído um vetor de termos extraídos do seu conteúdo.
4. Para cada documento SGML gerado como consulta foi assinalado um conjunto de
códigos CID-9 relevantes definidos pelos especialistas em codificação médica.
5. A comparação entre os termos da consulta e os termos da coleção de referência foi feita
utilizando casamento exato de padrão e casamento de padrão permitindo erros [31],
conforme detalhado na Seção 4.1.1.
6. A similaridade entre uma consulta e os documentos da coleção de referência foi
calculada de acordo com a equação (5).
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<DOC>
<DOCNO> 001.9 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial)
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> 985.4 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) Antimonial,
Antimoniais
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> 001.0 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) Clássica,
Clássicas
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> 086.5 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) el Tor
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> 001.9 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) Indefinida,
Indefinidas
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> 001.0 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) Vibrio
Cholerae
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> 001.1 </DOCNO>
<TEXT>
Cólera, Cóleras (Álgida) (Asiática) (Epidêmica) (Grave) (Maligna) (Morbus) (Pestilencial) Vibrio
Cholerae el Tor
</TEXT>
</DOC>

Figura 4.1 - Coleção de documentos SGML gerada a partir
do índice alfabético CID-9 da Figura 2.4b.
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<DOC>
<DOCNO> DP </DOCNO>
<TEXT>
O paciente foi submetido a um tratamento para reabilitação de dificuldades motoras encontradas nos
diversos exames realizados devido aos seguintes problemas de saúde:
11.03.96 Seqüela de AVC - Hemiplegia espástica a E.
28.05.96 Hipertensão Arterial.
</TEXT>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO> DS </DOCNO>
<TEXT>
Paralelamente ao processo principal de reabilitação motora, o paciente foi submetido a um processo
de tratamento de Infecção Urinária (28.05.96) e a um processo de acompanhamento permanente de:
18.06.96 D. de Chagas ---> Cardiopatia chagásica
18.06.96 Bloqueio completo Ramo Direito + Extra-Sistolia Ventricular
</TEXT>
</DOC>

Figura 4.2 - Documentos SGML gerados a partir
do Sumário de Alta de Pacientes mostrado na Figura 3.2.
Como podemos observar na Figura 4.1, mais de um vetor de termos pode ser
assinalado para um mesmo código CID-9. Por esta razão, nos experimentos realizados, a
similaridade entre um código CID-9 e um documento submetido como consulta foi
computada como sendo o maior valor entre as similaridades possíveis.
Vale ressaltar que a principal razão da escolha do modelo vetorial como referência
comparativa em relação ao nosso modelo foi porque ele é o método mais utilizado pelos
sistemas de recuperação de informação existentes atualmente em execução, devido a sua
simplicidade e sua capacidade de recuperação em coleções genéricas de documentos. Além
disso, vários trabalhos correlatos ao nosso, analisados nesta tese, também utilizaram o
modelo vetorial como referência comparativa e este fato nos permitiu comparar os
resultados obtidos pelo nosso algoritmo vetorial e verificamos que eles eram equivalentes
ao dos outros trabalhos, o que nos garantiu a corretude da nossa implementação.

4.1.3 Resultados Experimentais Obtidos
Nesta seção, apresentamos os resultados dos seis experimentos realizados com a
base de documentos médicos de amostra. Apresentamos também uma análise qualitativa e
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quantitativa dos resultados e uma avaliação comparativa dos dois algoritmos
implementados.

Experimento I
Neste experimento, os 82 Sumários Médicos de Alta de Pacientes foram codificados
usando os dois algoritmos de assinalamento automático. Em ambos os casos, os sumários
não sofreram nenhum tratamento prévio, como, por exemplo, a substituição de siglas,
sinônimos gerais e variações morfológicas. Além disso, os algoritmos utilizaram casamento
exato de padrão como técnica de comparação entre os termos da consulta e os termos da
coleção. Os códigos assinalados automaticamente neste experimento foram no nível de
categorias e subcategorias CID-9. A Figura 4.3 mostra as curvas de Revocação x Precisão
obtidas pelos dois algoritmos neste experimento.
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Figura 4.3: Curvas de Revocação x Precisão obtidas no Experimento I.
As curvas apresentadas na Figura 4.3 mostram que o algoritmo baseado no modelo
HiMeD obteve uma precisão melhor do que a obtida pelo algoritmo baseado no modelo

vetorial para todos os níveis de revocação dos assinalamentos de subcategorias e categorias
de código CID-9. A Tabela 4.2 apresenta os ganhos obtidos.
Este melhor comportamento do algoritmo do modelo HiMeD ocorreu devido a dois
fatores importantes:
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1. A incorporação em sua estratégia de pesquisa dos vínculos hierárquicos entre termos e
códigos existentes no índice da CID-9, o que evita a influência de outros termos que não
contribuem para a formação do código.
2. A incorporação de uma técnica de ordenação de códigos que sempre prioriza uma
associação de termos de maior nível hierárquico na definição do código CID-9. Por
exemplo, seja um texto Γ = “A B C ...” e um índice da CID-9 onde exista as seguintes
hierarquias de termos: C1 = {A, B} e C2 = {A, B, C}. O algoritmo do modelo HiMeD
assinala no topo de sua lista o código C2, enquanto o algoritmo do modelo vetorial pode
assinalar no topo de sua lista os códigos C1 e C2 dependendo da influência de outros
termos de Γ, o que afeta a precisão em relação à categorização do especialista.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
43,17
40,19
37,01
30,63
30,66
24,17
20,38
18,10
18,00
18,00

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
49,63
14,96
48,56
20,83
46,24
24,94
34,98
14,20
34,27
11,77
24,75
3,68
20,38
0,00
18,60
2,76
18,60
3,33
18,60
3,33

Vetorial
60,80
58,42
52,85
47,02
46,93
36,52
30,56
27,14
27,04
27,04

Categorias
HiMeD Ganho (%)
70,93
16,66
69,92
19,68
63,54
20,22
55,33
17,67
55,37
17,98
46,09
26,21
37,86
23,89
34,86
28,45
34,86
22,43
34,86
22,43

Tabela 4.2 - Revocação x Precisão do Experimento I
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.
Uma observação importante é que ambos os algoritmos obtiveram uma baixa
precisão nas altas percentagens de revocação no nível de subcategorias CID-9. Isto ocorreu
devido aos seguintes fatores:
1. A codificação no nível de subcategorias CID-9 exige uma associação de termos maior na
definição do código CID-9 o que, no caso do modelo HiMeD, não pôde ser suplantada
com maior eficácia devido à ausência no experimento de alguns dos seus componentes
e, no caso do modelo vetorial, pela influência de outros termos não relacionados
diretamente aos códigos relevantes.
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2. A existência de consultas cuja precisão foi 0% em todos os níveis de revocação (25% do
total das consultas submetidas). Essas consultas podem ser agrupadas em dois conjuntos.
As consultas sem respostas (15% do total) e as consultas com respostas e precisão 0%
em todos os níveis de revocação analisados (10% do total). As razões que levaram à
existência dessas consultas são:
a) Alguns sumários não possuíam textos com termos suficientes para se definir códigos
relevantes. Neste caso, a codificação do especialista ocorreu através da análise de
outros tipos de documento médico ou da discussão dos casos com a equipe médica
responsável. Este tipo de problema tem uma grande influência no algoritmo baseado
no modelo HiMeD devido ao fato de que a codificação foi feita somente através da
comparação exata entre termos do texto e termos que formam o grafo de
assinalamento de categorias.
b) Algumas vezes, o especialista realizou sua codificação diferente das regras definidas
pela CID-9, seguindo regras próprias do seu ambiente hospitalar, criadas de acordo
com a sua necessidade gerencial de informação.
c) O especialista utilizou regras contidas na CID-9 que não foram modeladas neste
experimento devido à ausência de componentes definidos no modelo HiMeD.
d) Alguns documentos possuíam termos incompletos, não tratados neste experimento,
mas que serviram de apoio ao especialista no seu trabalho de codificação.
A Tabela 4.3 mostra a melhora obtida sem a presença das consultas sem respostas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
50,05
46,41
43,25
35,44
35,48
28,01
23,38
20,57
20,45
20,45

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
60,75
21,38
59,43
28,05
56,59
31,70
42,81
20,80
41,94
18,21
30,29
8,50
24,95
6,72
22,76
10,65
22,76
11,30
22,76
11,30

Vetorial
68,69
65,77
59,49
52,35
52,24
41,56
34,26
30,09
29,97
29,97

Categorias
HiMeD Ganho (%)
86,82
26,39
85,57
30,10
77,76
30,71
67,71
29,34
67,76
29,71
56,41
35,73
46,34
35,26
42,66
41,77
42,66
42,34
42,66
42,34

Tabela 4.3 - Revocação x Precisão do Experimento I
baseada na precisão média dos resultados das consultas com respostas.
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Experimento II
Neste experimento foram executados os mesmos algoritmos do Experimento I.
Adicionalmente, os 82 Sumários Médicos de Alta de Pacientes utilizados como consultas
foram pré-processados através da substituição de siglas e sinônimos gerais e da filtragem
dos termos descartáveis. Todos os códigos neste experimento também foram assinalados
nos níveis de categorias e subcategorias CID-9. A Figura 4.4 nos apresenta as curvas de
Revocação x Precisão obtidas pelos dois algoritmos neste experimento.
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Figura 4.4: Curvas de Revocação x Precisão obtidas no Experimento II.
As curvas apresentadas na Figura 4.4 mostram que o algoritmo baseado no modelo
HiMeD continuou obtendo uma precisão melhor em relação ao algoritmo baseado no

modelo vetorial, na maioria dos níveis de revocação dos assinalamentos automáticos de
subcategorias CID-9 e em todos os níveis de revocação dos assinalamentos de categorias
CID-9. A Tabela 4.4 apresenta os ganhos obtidos.
Todos os resultados obtidos pelos dois algoritmos foram superiores aos obtidos no
Experimento I. Isto ocorreu porque siglas e sinônimos são elementos lingüísticos bastante
comuns em documentos médicos e a sua utilização no processo de categorização
automática de documentos é indispensável para as duas abordagens.
Um fator importante a analisar é que a introdução do pré-processamento do texto
médico para tratar siglas, sinônimos e termos de descarte provocou uma diminuição de 25%
para 22% do número de consultas com precisão 0% em todos os níveis de revocação e de
15% para 12 % do número de consultas sem respostas. A Tabela 4.5 mostra a melhora
obtida no Experimento II quando as consultas sem respostas foram retiradas.
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Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
50,69
47,93
44,57
37,25
36,81
29,38
26,41
24,24
24,15
24,15

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
56,33
11,12
55,58
15,95
52,78
18,42
42,04
12,86
40,68
10,50
31,18
6,65
25,27
-4,32
21,64
-10,74
21,64
-10,39
21,64
-10,39

Vetorial
65,35
63,49
57,42
50,03
50,15
40,15
35,50
32,54
32,37
32,37

Categorias
HiMeD Ganho (%)
76,22
16,63
75,78
19,36
72,05
25,47
66,84
33,60
65,76
31,11
56,27
40,16
44,10
24,22
41,47
27,44
40,52
25,17
40,52
25,17

Tabela 4.4 - Revocação x Precisão do Experimento II
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Subcategorias
Vetorial
HiMeD
Ganho (%)
57,41
66,93
16,59
55,14
66,05
19,79
50,89
62,73
23,26
42,19
49,97
18,43
41,66
48,58
16,60
33,30
36,55
9,75
29,77
30,02
0,85
27,18
26,21
-3,57
27,06
25,71
-4,99
27,06
25,71
-4,99

Categorias
Vetorial
HiMeD Ganho (%)
73,38
89,80
22,38
67,66
89,28
26,88
64,50
84,88
31,60
55,69
78,37
40,73
55,84
77,10
38,07
45,99
65,45
42,31
40,48
51,71
27,74
36,91
48,62
31,74
36,75
47,50
29,24
36,75
47,50
29,24

Tabela 4.5 - Revocação x Precisão do Experimento II
baseada na precisão média dos resultados das consultas com respostas.
Uma outra observação importante é que os dois algoritmos implementados, embora
tenham melhorado os seus desempenhos, nas altas percentagens de revocação no nível de
subcategorias CID-9 ainda não obtiveram uma boa precisão para esta situação.

Experimento III
Neste experimento foram executados os mesmos algoritmos do Experimento II,
acrescidos da combinação das técnicas de comparação de termos por casamento exato de
padrão e casamento de padrão permitindo erros, detalhadas na Seção 4.1.1. No caso do
algoritmo baseado no modelo HiMeD, os códigos encontrados através dos subgrafos de
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assinalamento com pesquisa de termos permitindo erros tiveram um fator de decremento
igual a 0,8 (ver Definição 15 e Equação (1) da Seção 3.1) no cálculo de suas ordenações, o
que obrigatoriamente os colocou atrás dos códigos encontrados com pesquisa exata de
termos. A Figura 4.5 mostra as curvas de Revocação x Precisão obtidas pelos dois
algoritmos neste experimento.
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Figura 4.5: Curvas de Revocação x Precisão obtidas no Experimento III.
As curvas apresentadas na Figura 4.5 nos mostram que o algoritmo baseado no
modelo HiMeD aumentou os ganhos de precisão em relação ao algoritmo baseado no
modelo vetorial. A Tabela 4.6 apresenta os ganhos obtidos.
O uso de casamento de padrão permitindo erros no processamento dos documentos
foi importante no algoritmo baseado no modelo HiMeD porque termos incompletos
ocorrem com bastante freqüência em documentos médicos. Além disso, a estratégia de
ordenação adotada, colocando no topo da lista os códigos CID-9 encontrados com a
pesquisa exata de termos seguidos pelos códigos CID-9 encontrados com a pesquisa de
termos permitindo erros, se mostrou uma boa estratégia para o problema de categorização
automática.
Um outro fator importante a destacar, é que o algoritmo baseado no modelo vetorial
teve na combinação entre casamento exato de padrão e casamento de padrão permitindo
erros uma perda de precisão em relação ao Experimento II. Isto ocorreu porque nesse
algoritmo os termos com erros contribuíram para a ordenação dos códigos CID-9 na lista de
respostas no mesmo nível dos termos exatos pesquisados, tendo em vista que no modelo
vetorial os termos válidos (termos não incluídos na lista de termos de descarte, por
exemplo) de uma consulta são tratados igualmente, não importando que eles sejam termos
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exatos ou com erros. Por essa razão, o melhor resultado obtido pelo algoritmo do modelo
vetorial foi o apresentado no Experimento II e esse resultado foi utilizado como base de
comparação com o algoritmo do modelo HiMeD nos demais experimentos.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
41,19
38,82
35,95
32,10
31,60
25,91
22,93
21,28
21,16
21,16

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
56,86
38,04
57,21
47,37
52,90
47,15
43,15
34,42
42,64
34,94
32,53
25,55
25,33
10,47
22,72
6,77
22,62
6,90
22,62
6,90

Vetorial
54,03
51,73
49,08
44,26
43,34
36,05
32,13
29,33
29,13
29,13

Categorias
HiMeD Ganho (%)
76,57
41,72
76,14
47,18
71,78
46,26
66,60
50,47
65,47
51,07
58,31
61,75
47,58
48,09
41,47
41,40
40,93
40,52
40,93
40,52

Tabela 4.6 - Revocação x Precisão do Experimento III
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
45,77
43,14
39,93
35,64
35,08
28,79
25,47
23,64
23,50
23,50

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
62,67
36,93
63,04
46,13
58,30
46,01
47,82
34,17
47,26
34,72
36,06
25,25
28,22
10,80
23,49
-0,64
22,84
-2,81
22,84
-2,81

Vetorial
59,72
57,16
54,23
48,88
47,86
39,84
35,48
32,38
32,17
32,17

Categorias
HiMeD Ganho (%)
83,10
39,15
82,63
44,56
79,32
46,27
74,46
52,33
72,48
51,44
64,55
62,01
52,67
48,46
44,99
38,94
43,45
35,05
43,45
35,05

Tabela 4.7 - Revocação x Precisão do Experimento III
baseada na precisão média dos resultados das consultas com respostas.
Uma outra observação importante é que a utilização de casamento de padrão
permitindo erros pelo nosso algoritmo diminuiu para 20% as consultas com precisão 0%
em todos os níveis de revocação, e para 10 % as consultas sem respostas. A Tabela 4.7 nos
mostra a melhora obtida nos resultados deste experimento quando as consultas sem
respostas foram retiradas. Observamos, no entanto, que o ganho obtido aqui com a retirada
das consultas sem respostas foi menor do que obtido no Experimento II pelo algoritmo do
modelo HiMeD. Isso ocorreu porque as consultas sem respostas que obtiveram respostas no

74

Experimento II não apresentaram um nível de precisão suficientemente elevado que
suplantasse o ganho obtido pela sua ausência no experimento anterior.

Experimento IV
Neste experimento foi executado o mesmo algoritmo baseado no modelo HiMeD do
experimento III, acrescido do tratamento, durante o processamento da consulta, dos
sinônimos vinculados, dos termos de descarte vinculados, e das variações morfológicas
(gênero e número) dos termos médicos contidos nos documentos. A definição do conteúdo
desses componentes foi extraída do índice hierárquico CID-9 e complementada pelos
especialistas em codificação, refletindo a realidade do ambiente hospitalar de referência. A
Figura 4.6 mostra os resultados obtidos neste experimento.
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Figura 4.6: Curvas de Revocação x Precisão obtidas no Experimento IV.
Os resultados apresentados na Figura 4.6 mostram claramente que o algoritmo
baseado no modelo HiMeD, com a utilização dos componentes acrescidos neste
experimento, obteve um ganho de precisão considerável quando comparados com os
resultados dos experimentos anteriores e com o melhor resultado obtido pelo algoritmo
baseado no modelo vetorial. É evidente que os sinônimos e os termos de descarte
vinculados e as variações morfológicas tratadas aqui são elementos freqüentes nos
documentos médicos e que o nosso algoritmo trata-os de uma forma correta, ou seja, não
permite que o seu uso amplie desnecessariamente o universo de respostas como ocorre no
algoritmo baseado no modelo vetorial. Isto é possível porque no modelo HiMeD a estrutura
hierárquica dos termos que indexam os códigos CID-9 pode ser capturada com toda sua
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magnitude e aplicada no processo de categorização automática dos documentos médicos.
A Tabela 4.8 mostra os ganhos obtidos pelo algoritmo baseado no modelo HiMeD neste
experimento.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
50,69
47,93
44,57
37,25
36,81
29,38
26,41
24,24
24,15
24,15

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
63,39
25,05
63,16
31,84
60,76
36,33
56,72
52,27
56,31
52,98
45,69
55,52
35,54
35,57
30,46
25,66
28,60
18,43
28,60
18,43

Vetorial
65,35
63,49
57,42
50,03
50,15
40,15
35,50
32,54
32,37
32,37

Categorias
HiMeD
Ganho (%)
82,32
25,97
81,40
28,21
78,42
36,53
77,93
55,77
77,47
54,48
68,57
70,79
59,16
66,65
54,20
66,56
52,69
62,77
52,69
62,77

Tabela 4.8 - Revocação x Precisão do Experimento IV
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.

Uma observação importante é que a utilização desses novos componentes pelo
algoritmo do modelo HiMeD diminuiu para 16 % as consultas com precisão 0 % em todos
os níveis de revocação, sendo que as consultas sem respostas ficaram em torno de 8 % do
total. A Tabela 4.9 mostra os resultados obtidos quando as consultas sem respostas foram
retiradas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
57,41
55,14
50,89
42,19
41,66
33,30
29,77
27,18
27,06
27,06

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
67,50
17,58
67,26
21,98
64,70
27,14
60,41
43,32
59,96
43,93
48,66
46,13
37,85
27,14
32,44
19,35
30,46
12,57
30,46
12,57

Vetorial
73,38
67,66
64,50
55,69
55,84
45,99
40,48
36,91
36,75
36,75

Categorias
HiMeD Ganho (%)
87,66
19,46
86,69
28,13
83,83
29,97
83,31
49,60
82,76
48,21
73,03
58,80
63,00
55,63
57,86
56,76
55,10
49,93
55,10
49,93

Tabela 4.9 - Revocação x Precisão do Experimento IV
baseada na precisão média dos resultados das consultas com respostas.
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Experimento V
A análise dos resultados experimentais até aqui encontrados nos mostra que, para
altas percentagens de revocação, a precisão do algoritmo baseado no modelo HiMeD no
nível de subcategorias CID-9 ainda se encontra num patamar abaixo de 40%, mas no nível
de categorias CID-9 esse patamar atingiu marcas acima de 50%, sendo esse um bom
resultado. A partir dessa observação e tentando aproveitar, no assinalamento de códigos
CID-9 no nível de subcategorias, o bom resultado obtido no nível de categorias,
construímos o Experimento V utilizando o mesmo algoritmo do modelo HiMeD utilizado
no Experimento IV, exceto pelo acréscimo de uma nova estratégia de ação no
assinalamento dos códigos CID-9. A idéia básica dessa nova estratégia é a seguinte.
Quando uma associação de termos no documento médico não conseguir definir um código
CID-9 no nível de subcategorias, mas conseguir defini-lo no nível de categorias, o
algoritmo, utilizando heurísticas de aproximação, definirá o código CID-9 dentre as
subcategorias pertencentes à categoria encontrada.
No Experimento V, duas heurísticas foram utilizadas. A primeira supõe que dentro
de uma categoria de código CID-9 existe um código default no nível de subcategorias que
deve ser assinalado quando a respectiva categoria for encontrada. A segunda supõe que
dentro de uma categoria de código CID-9 existe um código no nível de subcategorias que é
o mais assinalado dentre os códigos da respectiva categoria encontrada. A Figura 4.7 nos
mostra as curvas de Revocação x Precisão encontradas neste experimento utilizando essa
estratégia de assinalamento a qual chamamos de pesquisa de código por filtragem.
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Figura 4.7: Curvas de Revocação x Precisão obtidas no Experimento V.
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Observa-se que a pesquisa de código por filtragem introduzida foi útil e trouxe
ganhos de precisão ao algoritmo, como mostra a Tabela 4.10, apesar de que nas altas
percentagens de revocação o ganho obtido não tenha sido expressivo. Isto ocorre porque a
nova estratégia introduzida não reduz o número de consultas cuja precisão é 0% em todos
os níveis de revocação, pois ela tende a atuar na melhora de consultas com respostas não
precisas. A Tabela 4.11 nos mostra a melhora obtida nos resultados deste experimento
quando as consultas sem respostas foram retiradas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Subcategorias
Vetorial
HiMeD
Ganho (%)
50,69
66,46
31,11
47,93
66,16
38,03
44,57
63,28
41,98
37,25
62,18
66,93
36,81
61,77
67,81
29,38
51,73
76,07
26,41
38,24
44,79
24,24
34,51
41,13
24,15
32,67
35,28
24,15
32,67
35,28

Vetorial
65,35
63,49
57,42
50,03
50,15
40,15
35,50
32,54
32,37
32,37

Categorias
HiMeD
Ganho (%)
82,32
25,97
81,40
28,21
78,42
36,57
77,93
55,77
77,47
54,48
68,57
70.79
59,16
66,65
54,20
66,56
52,59
62,47
52,69
62,47

Tabela 4.10 - Revocação x Precisão do Experimento V
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
57,41
55,14
50,89
42,19
41,66
33,30
29,77
27,18
27,06
27,06

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
70,78
23,29
70,45
27,77
67,38
32,40
66,21
56,93
65,78
57.88
55,09
65,44
40,72
36,78
36,75
35,21
34,79
28,57
34,79
28,57

Vetorial
73,38
67,66
64,50
55,69
55,84
45,99
40,48
36,91
36,75
36,75

Categorias
HiMeD
Ganho (%)
87,66
19,46
86,69
28,13
83,83
29,97
83,31
49,96
82,76
48,21
73,03
58,80
63,00
55,63
57,86
56,76
55,10
49,93
55,10
49,93

Tabela 4.11 - Revocação x Precisão do Experimento V
baseada na precisão média dos resultados das consultas com respostas.
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Experimento VI
Como visto nos experimentos anteriores, as consultas com precisão 0% em todos os
níveis de revocação foram as principais responsáveis pela baixa precisão dos algoritmos
implementados nas altas percentagens de revocação. Algumas dessas consultas poderiam
ser atacadas introduzindo-se componentes no modelo HiMeD não definidos e
implementados neste trabalho, como, por exemplo, o Vocabulário de Termos Genéricos
[61], que define termos que sintetizam outros termos especializados baseado em suas
características gerais equivalentes que podem ser uma localização, uma definição ou um
conceito da área do conhecimento de referência.. Porém, existem duas situações no
processo de categorização, já comentadas anteriormente, que nenhum dos modelos
utilizados tratam. A primeira é o uso de outros documentos médicos ou da equipe médica
para auxiliar a codificação, e a segunda é o uso de regras internas do ambiente hospitalar
diferentes das regras de codificação da CID-9. Essas duas situações citadas fogem do
escopo conceitual dos modelos de recuperação de informação clássicos e devem ser
abordadas através da incorporação de técnicas de inteligência artificial associadas a bases
de conhecimento [36, 109] e de métodos probabilísticos de recuperação de informação
usando incerteza [10, 74].
Por essa razão, construímos o Experimento VI utilizando os algoritmos do
Experimento V, exceto pelo uso de um novo conjunto de respostas relevantes elaborado e
revisado pelos especialistas em codificação estritamente dentro das regras da CID-9. Isto
permitiu analisar o desempenho dos algoritmos dentro do escopo conceitual considerado. A
Figura 4.8 nos mostra as curvas de Revocação x Precisão obtidas neste experimento.
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Figura 4.8: Curvas de Revocação x Precisão obtidas no Experimento VI.
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Os resultados apresentados na Figura 4.8 demonstram que o algoritmo baseado no
modelo HiMeD teve um bom desempenho no nível de subcategorias CID-9 e um excelente
desempenho no nível de categorias CID-9 quando consideramos a codificação dos
especialistas baseada apenas nas regras da CID-9. A Tabela 4.12 mostra os ganhos obtidos
pelo algoritmo baseado no modelo HiMeD neste experimento. Se retirarmos as consultas
sem respostas (6% do total das consultas) poderemos observar que o nosso modelo é
realmente bastante promissor para resolução do problema de categorização automática de
documentos médicos. A Tabela 4.13 nos mostra a melhora obtida nos resultados deste
experimento quando as consultas sem respostas foram retiradas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
59,65
55,51
48,51
40,99
40,86
28,59
25,26
23,89
23,68
23,68

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
74,80
25,40
73,98
33,27
70,94
46,24
71,24
73,80
71,66
75,38
62,03
116,96
50,87
101,39
48,43
102,72
46,48
96,28
46,48
96,28

Vetorial
72,65
68,47
61,39
52,34
52,50
40,11
35,50
33,66
33,22
33,23

Categorias
HiMeD
Ganho (%)
86,79
19,46
85,37
24,68
82,85
34,96
83,44
59,42
83,60
59,24
72,22
80,05
65,18
83,61
63,35
88,21
63,23
90,34
63,23
90,28

Tabela 4.12 - Revocação x Precisão do Experimento VI
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vetorial
61,14
56,90
49,72
42,02
41,89
32,31
28,89
26,49
25,27
25,27

Subcategorias
HiMeD
Ganho (%)
80,74
32,06
79,09
39,00
74,80
50,44
74,45
77,18
74,35
77,49
64,05
98,24
51,11
76,91
50,86
92,00
49,91
97,51
49,91
97,51

Vetorial
74,47
70,18
62,92
53,64
53,82
43,91
39,09
35,50
35,05
35,05

Categorias
HiMeD
Ganho (%)
91,24
22,52
89,74
27,87
87,09
38,41
87,71
63,52
87,89
63,30
75,93
72,92
68,53
75,31
66,60
87,61
66,47
89,64
66,47
89,64

Tabela 4.13 - Revocação x Precisão do Experimento VI
baseada na precisão média dos resultados das consultas com respostas.
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4.1.4 Conclusões sobre os Experimentos Realizados
Neste conjunto de experimentos, apresentamos um estudo comparativo de dois
algoritmos de categorização automática de documentos médicos usando o vocabulário
controlado da CID-9. O primeiro algoritmo interpreta o problema como um problema
clássico de recuperação de informação baseado no modelo vetorial de Salton [90]. Neste
caso, os documentos médicos e o índice da CID-9 foram modelados como vetores de
termos e a similaridade entre eles calculada através do coseno entre os vetores. O segundo
algoritmo, baseado no modelo HiMeD [59, 61], utiliza informações sobre a estrutura
hierárquica do índice CID-9 para decidir a relevância de um determinado código
(subcategoria ou categoria) CID-9. Nossa avaliação foi baseada em dados reais obtidos de
uma base de dados médica hospitalar e os resultados alcançados mostram que, para essa
aplicação, o algoritmo baseado no nosso modelo apresenta um comportamento superior ao
do algoritmo baseado no modelo vetorial.
Os fatores principais da superioridade do nosso algoritmo são: (1) os vínculos
hierárquicos entre termos que indexam códigos e suas características específicas são
capturados através dos componentes do modelo e (2) o cálculo de relevância entre os
documentos médicos e as categorias definidas num vocabulário controlado de referência é
baseado na associação de termos que definem as categorias, sem necessariamente sofrer a
influência de outros termos dos documentos não relacionados a elas.
Além disto, os experimentos realizados demonstraram que a introdução gradativa
dos componentes do modelo HiMeD no processo de categorização automática de
documentos médicos foi um fator fundamental na melhoria da precisão do nosso algoritmo,
como mostra a Tabela 4.14, que compara os resultados obtidos pelo modelo HiMeD no
Experimento I com os obtidos por ele no Experimento VI.
Com o objetivo de consolidar e confirmar os resultados obtidos pelo algoritmo
baseado no nosso modelo, reexecutamos os principais experimentos realizados com a base
de documentos médicos de amostra utilizando a totalidade da base de dados hospitalar de
referência e o índice alfabético hierárquico completo da CID-9. Além disto, com o objetivo
de oferecer soluções para os casos não tratados no Experimento VI, desenvolvemos uma
ferramenta com uma interface visual através da qual os especialistas em codificação podem
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intervir no processo de categorização automática dos documentos médicos e visualizar os
seus resultados, utilizando-se de estratégias de interação homem-máquina na resolução
desses casos. Avaliamos que esse caminho é a melhor maneira de se atender às
necessidades de categorização dos especialistas sem introduzir no nosso modelo técnicas de
inteligência artificial [36, 109] e métodos probabilísticos com incerteza [10, 74], o que
tornaria o modelo excessivamente complexo, desnecessariamente na nossa opinião. No
próximo capítulo apresentamos a ferramenta desenvolvida neste trabalho.
Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Subcategorias
HiMeD
HiMeD
Experimento I Experimento VI
49,63
74,80
48,56
73,98
46,24
70,94
34,98
71,24
34,27
71,66
24,75
62,03
20,38
50,87
18,60
48,43
18,60
46,48
18,60
46,48

Categorias
Ganho
HiMeD
HiMeD
Ganho
(%) Experimento I Experimento VI (%)
50,72
70,93
86,79
22,36
52,35
69,92
85,37
22,10
53,42
63,54
82,85
30,39
103,66
55,33
83,44
50,80
109,10
55,37
83,60
50,98
150,63
46,09
72,22
56,69
149,61
37,86
65,18
72,16
160,38
34,86
63,35
81,73
149,89
34,86
63,23
81,38
149,89
34,86
63,23
81,38

Tabela 4.14 – Comparação das curvas Revocação x Precisão dos experimentos I e VI
baseada na precisão média dos resultados de todas as consultas.

4.2 Experimentos Realizados com a Base de Documentos
Completa
Estes experimentos foram realizados com os seguintes objetivos:
1. Verificar a precisão do algoritmo de assinalamento automático de categorias a
documentos médicos baseado no modelo HiMeD quando aplicado a uma base de
documentos médicos real, de grande volume e abrangência.
2. Analisar detalhadamente os casos de insucesso do algoritmo de assinalamento (precisão
0% em todas as percentagens de revocação), avaliando os motivos desse insucesso e
propondo alternativas para futuras melhorias do nosso modelo.
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4.2.1 Características Gerais dos Experimentos
Neste segundo conjunto de experimentos [82], utilizou-se toda a base de
documentos médicos de referência, composta de 20.569 documentos médicos (Sumários
Médicos de Alta de Pacientes, Anamneses e Evoluções Clínicas) com o número médio de
termos CID-9 igual a 15, categorizados manualmente por especialistas em codificação
médica. Além disso, utilizou-se como vocabulário controlado de referência o índice
alfabético hierárquico da CID-9 completo, composto de 14.078 termos médicos distintos,
7.687 códigos (subcategorias) CID-9 distintos e até 18 níveis hierárquicos de termos por
código CID-9, sendo o tempo médio de processamento de um documento igual a 44
milisegundos. O processo de mapeamento tanto dos documentos médicos a categorizar
quanto do índice CID-9 para componentes do modelo HiMeD foi idêntico ao realizado no
primeiro conjunto de experimentos, relatado em detalhes na Seção 4.1. O perfil nosológico
[76] da população de códigos assinalados pelos especialistas para o conjunto de
documentos utilizado experimentalmente é mostrado na Tabela 4.15 e, no geral, apresentou
uma distribuição percentual por capítulos da CID-9 equivalente à apresentada pelo perfil
nosológico dos códigos assinalados para os documentos de amostra usados nos
experimentos anteriores, mesmo considerando-se a diferença de diversidade de tipos de
documentos médicos apresentados nesta versão dos experimentos.
A avaliação do nosso algoritmo foi feita também utilizando curvas de Revocação x
Precisão, geradas pela comparação dos códigos CID-9 (ordenados) assinalados pelo nosso

algoritmo com os códigos CID-9 assinalados pelos especialistas, cujo o conjunto desses
códigos forma o que denominamos de conjunto de códigos ideais. Neste sentido, três
situações experimentais foram consideradas, conforme descrevemos as seguir.
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Capítulos da CID-9
I. Doenças Infecciosas e Parasitárias (001-139)
II. Neoplasmas (140-239)
III. Doenças das Glândulas Endócrinas, da Nutrição e do
Metabolismo e Transtornos Imunitários (240-279)
IV. Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos (280-289)
V. Transtornos Mentais (290-319)
VI. Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos
(320-389)
VII. Doenças do Aparelho Circulatório (390-459)
VIII. Doenças do Aparelho Respiratório (460-519)
IX. Doenças do Aparelho Digestivo (520-579)
X. Doenças do Aparelho Geniturinário (580-629)
XI. Complicações da Gravidez, do Parto e do Puerpério
(630-676)
XII. Doenças da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (680-709)
XIII. Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo
(710-739)
XIV. Anomalias Congênitas (740-759)
XV. Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal (760-779)
XVI. Sintomas, Sinais e Afecções mal Definidas (780-799)
XVII. Lesões e Envenenamentos (800-999)

Participação (%)
4,28
0,26
3,83
1,28
4,61
25,89
7,46
1,94
0,83
2,49
0,00
2,35
27,39
5,30
0,37
2,49
9,21

Tabela 4.15 – Perfil nosológico dos códigos CID-9 assinalados pelos
especialistas para os 20.569 documentos médicos usados experimentalmente.
Situação 1: O algoritmo foi executado sem que os documentos a categorizar fossem pré-

processados para substituição de siglas, sinônimos gerais e termos de descarte gerais. Além
disso, a comparação entre termos do documento e do índice CID-9 foi feita utilizando-se
casamento exato de padrão.
Situação 2: O algoritmo foi executado sem que os documentos a categorizar fossem pré-

processados para substituição de siglas, sinônimos gerais e termos de descarte gerais. Além
disso, a comparação entre termos do documento e do índice CID-9 foi feita utilizando-se
uma combinação de casamento exato de padrão com casamento de padrão permitindo erros.
Situação 3: O algoritmo foi executado com os documentos a categorizar pré-processados

para substituição de siglas, sinônimos gerais e termos de descarte gerais. Além disso, a
comparação entre termos do documento e do índice CID-9 foi feita utilizando-se uma
combinação de casamento exato de padrão com casamento de padrão permitindo erros.
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Em todas as situações experimentais descritas anteriormente, o tamanho da janela
de edição foi igual a 3 (τ = 3) e os graus de certeza foram iguais a 1,00.

4.2.2 Análise dos Resultados Encontrados
A Tabela 4.16 apresenta um sumário dos resultados obtidos pelo algoritmo de
assinalamento nas três situações experimentais, considerando-se as listas de códigos
assinalados por documento médico.
Resultados Obtidos

Situação 1

Situação 2

Situação 3

Documentos com nenhum
2.299 (11,18 %)
1.724 (8,34 %)
918 (4,46 %)
código CID-9 assinalado
Documentos com no mínimo
Subcat: 6.148 (29,89 %) Subcat: 4.161 (20,23 %) Subcat: 3.942 (19,16 %)
1 código CID-9 assinalado,
mas sem nenhum código do
Cat: 4.616 (22,44 %)
Cat: 2.333 (11,34 %)
Cat: 2.293 (11,15 %)
Conjunto Ideal (Precisão 0)
Documentos com no mínimo
1 código CID-9 assinalado e Subcat: 14.421 (70,11 %) Subcat: 14.976 (72,71 %) Subcat: 15.709 (76,37 %)
com no mínimo 1 código do
Cat: 15.953 (77,56 %)
Cat: 17.358 (84,39 %)
Cat: 16.504 (80,24 %)
Conjunto Ideal (Precisão ≠ 0)

Tabela 4.16 – Sumário dos resultados obtidos pelo algoritmo
de assinalamento nas três situações experimentais consideradas.
A primeira constatação verificada é que a introdução de siglas e de sinônimos gerais
e a comparação de termos com erros atuam no processo de categorização principalmente na
diminuição do número de documentos sem códigos (de 11,18 % para 4,46 %), mesma
constatação verificada nos experimentos anteriores realizados com a base de documentos
de amostra. Os valores finais do número de documentos sem códigos encontrados em
ambos os conjuntos de experimentos (6% e 4,5%, respectivamente) indicam que as
conclusões encontradas anteriormente sobre a inclusão gradativa dos componentes do
modelo HiMeD no processo de categorização podem ser generalizadas para o caso em que
o nosso algoritmo de assinalamento é aplicado em bases de documentos médicos reais.
Quanto à precisão do nosso algoritmo no processo de categorização automática de
documentos neste conjunto de experimentos, as Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 nos mostram as
curvas Revocação x Precisão encontradas nas três situações experimentais consideradas.
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Figura 4.9: Curvas de Revocação x Precisão obtidas na Situação 1.
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Figura 4.10: Curvas de Revocação x Precisão obtidas na Situação 2.
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Figura 4.11: Curvas de Revocação x Precisão obtidas na Situação 3.
Os resultados obtidos nas três situações são equivalentes aos encontrados no
Experimento V (melhor resultado encontrado sem a revisão do conjunto de códigos ideais
feita pelos especialistas) realizado anteriormente com a base de documentos médicos de
amostra até o nível de revocação 50 %, sendo que, acima desta percentagem de revocação,
os níveis de precisão do nosso algoritmo foram melhores do que os obtidos anteriormente.
Este fato vem confirmar o bom desempenho do nosso método quando aplicado à
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categorização automática de documentos médicos, e que a sua utilização em bases de
documentos reais, composta de vários tipos diferentes de documentos, é viável, eficaz e
bastante precisa. Os melhores resultados encontrados nos níveis mais elevados de
revocação foram possíveis porque a utilização do índice completo da CID-9 ampliou a
possibilidade de categorização pelo crescimento do número de dados disponíveis, tais
como, sinônimos vinculados, termos de descarte vinculados e variações morfológicas. A
Tabela 4.17 mostra um quadro comparativo entre o Experimento V realizado com os
documentos de amostra e a Situação 3 considerada neste segundo conjunto de
experimentos, tendo-se como base a precisão média dos assinalamentos de todos os
documentos submetidos à categorização.

4.2.3 Análise dos Documentos com Precisão Zero
Constatado que o nosso método de categorização de documentos teve um bom
desempenho geral, partirmos para a tarefa de analisar as razões que fizeram com que 3.211
documentos (15,61%) no nível de categorias CID-9 e 4.860 documentos (23,63 %) no nível
de subcategorias CID-9, da situação experimental 3, não terem tido códigos assinalados
pertencentes ao conjunto de códigos ideais. Observa-se que um ou mais códigos foram
freqüentemente encontrados para cada um desses documentos (somente 918 documentos
não retornaram nenhum código), mas esses códigos não foram especificados pelos
especialistas, fazendo, portanto, com que a precisão média nesses casos ficasse sempre
zero. Esta imprecisão total em uma boa percentagem dos documentos foi por nós
considerada um fato importante para ser analisado detalhadamente, pois a sua compreensão
poderia nos indicar caminhos para aperfeiçoamento do nosso método de categorização de
documentos.
Este estudo foi precedido da leitura e análise de todos os documentos nos quais
nenhum código do conjunto de códigos ideais foi assinalado. A Tabela 4.18 sumariza os
resultados dessa análise por tipo de problema, onde os documentos com precisão zero
foram agrupados em cinco diferentes casos, os quais discutiremos a seguir.
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Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Experimento V
66,46
66,16
63,28
62,18
61,77
51,73
38,24
34,51
32,67
32,67

Subcategorias
Categorias
Situação 3 Ganho (%) Experimento V Situação 3 Ganho (%)
68,33
2,81
82,32
80,12
-2,67
68,30
3,24
81,40
80,10
-1,60
67,97
7,41
78,42
79,93
1,93
66,98
7,72
77,93
79,12
1,53
66,81
8,16
77,47
78,99
1,96
60,60
17,15
68,57
73,60
7,34
57,94
51,52
59,16
71,16
20,28
57,07
65,37
54,20
70,18
29,48
56,69
73,52
52,59
69,62
32,38
56,69
73,52
52,69
69,62
32,38

Tabela 4.17 – Comparação entre o Experimento V (base de amostra) e a Situação 3 (base
completa) baseada na precisão média dos assinalamentos encontrados.
Caso

Tipo de Problema

Número de Documentos

Cod-não-Enc O código não foi encontrado pelo nosso algoritmo.
Cod-Diverg O código assinalado diverge do código do conjunto
ideal.
Termo-Esp O código a ser assinalado é definido por termos
específicos.
Cod-Infer O código assinalado por inferência do especialista.
Cod-Erro O código assinalado é errado.

Total

Categoria
1.136 (5,52 %)
1.644 (7,99 %)

Subcategoria
1.755 (8,53 %)
2.411 (11,72 %)

78 (0,38 %)

162 (0,79 %)

273 (1,33 %)
80 (0,39 %)
3.211 (15,61 %)

407 (1,98 %)
125 (0,61 %)
4.860 (23,63 %)

Tabela 4.18 – Sumário dos documentos com precisão zero por tipo de problema.
O caso Cod-não-Enc inclui todos os documentos em que códigos CID-9 indicados
pelos especialistas não foram assinalados pelo nosso algoritmo. Esse fato ocorreu porque o
índice alfabético da CID-9 original, mesmo completo, não contempla todas as variações
semânticas possíveis existentes em um ambiente de uma área especializada como a área
médica. Desta maneira, são inevitáveis os casos em que não é possível fazer o
assinalamento de um código baseado tão somente no índice da CID-9 original. Para
solucionar esse problema, os especialistas em codificação usualmente introduzem novas
entradas (isto é, novos termos e novos vínculos entre eles) no índice CID-9 original. Essas
novas entradas tornam então o processo de categorização possível. Um exemplo típico
desse caso, extraído da nossa base de documentos, é descrito a seguir. Um médico registra
que o paciente sofre de Encefalomielopatia Mitocondrial em um documento, enquanto a
entrada correspondente no índice alfabético da CID-9, para esse caso, é definida com sendo
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Encefalomielite, que indica uma subcategoria CID-9 igual ao código 323.9. O especialista

resolve este problema adicionando uma anotação em seu índice alfabético da CID-9, onde
ele indica que a Encefalomielopatia Mitocondrial constitui um caminho alternativo para o
código 323.9. Como mostraremos no próximo capítulo, o desenvolvimento de uma
ferramenta interativa que permita assistir os especialistas na análise, edição e modificação
do ambiente de categorização é um ponto fundamental na redução da extensão desse
problema no processo de categorização.
O caso Cod-Diverg inclui todos os documentos em que os códigos do conjunto de
códigos ideais não possuem interseção com os códigos assinalados pelo nosso algoritmo,
tendo como base as indicações do índice alfabético da CID-9. Isto acontece devido a quatro
situações distintas: (1) o especialista errou, (2) o especialista não indicou o código default
recomendado pelo índice CID-9 quando uma doença não possui uma definição detalhada,
(3) o especialista indicou um código não compatível com o documento a categorizar, e (4)
o especialista optou por um código distinto do recomendado pelo índice CID-9 para uma
definição de doença presente no documento a categorizar. A seguir, descrevemos cada
situação com exemplos extraídos da nossa base de documentos médicos.
Um exemplo da primeira situação é descrita como se segue. O texto do documento
médico indica que o paciente possui uma Mielopatia Cervical, uma patologia bem
conhecida da coluna cervical e relacionada na CID-9 com as subcategorias 336.3 e 721.1.
Porém, o especialista categorizou o documento médico com a subcategoria 336.9, relatada
na CID-9 como Doença não Especificada da Medula Espinhal. A adoção de um código
genérico para uma doença bem definida no vocabulário e com código próprio foi
claramente uma escolha equivocada do especialista. Para esse caso, uma ferramenta
interativa de categorização automática permitiria uma orientação correta e específica para
os especialistas. Essa divergência na categorização geralmente ocorre em níveis mais
detalhados de código de um vocabulário controlado (tais como, as subcategorias CID) que
exigem um grau maior de especificação na codificação do que os exigidos pelos níveis
superiores (tais como, as categorias CID).
Na segunda situação, destacamos o seguinte exemplo: o texto do documento médico
não indica explicitamente qual o tipo da doença do paciente, estando somente relatado que
o paciente possui Osteomielite na Perna (sem uma indicação explícita se a Osteomielite é

89

Crônica, Aguda ou Purulenta, por exemplo). Nesse caso, a CID-9 recomenda a adoção de

um código default genérico que é, para o caso, a subcategoria 730.2 (Osteomielite não
Especificada). No entanto, o especialista categorizou o documento médico com a

subcategoria 730.1 (Osteomielite Crônica), muito provavelmente porque ele conseguiu
dados adicionais sobre o paciente, não disponíveis no documento analisado. Nesse caso, a
análise individual de cada documento que o nosso algoritmo realiza no processo de
categorização só ajudaria indiretamente ao trabalho especialista, indicando-lhe um caminho
genérico de codificação. Na terceira situação, temos o seguinte exemplo: o texto do
documento médico possui o relato de que o paciente tem uma Paraplegia não Traumática.
Para esse documento, entretanto, o especialista não assinalou o código indicado pela CID-9
para o caso, a subcategoria 344.1. Porém, apesar de não constar no texto do documento em
análise qualquer indicação do diagnóstico Encefalite, o especialista o categorizou com o
código dessa enfermidade na CID-9, a subcategoria 323.9. Nesse caso, ou o especialista
recuperou dados adicionais sobre o paciente em outros documentos ou simplesmente
cometeu um erro no processo de categorização. Aqui, a indicação correta de um código
feita pelo nosso algoritmo poderá reduzir a abrangência do problema, porque o especialista
tenderá a aceitá-lo pela sua corretude e não tentará encontrar um código alternativo para o
caso.
Para finalizar, apresentamos um exemplo da quarta situação. O texto médico indica
que o paciente possui um Déficit Visual de média intensidade. Baseado na indicação do
índice da CID-9, o nosso algoritmo assinalou a subcategoria 368.9 para o documento em
análise, relatada como Distúrbio Visual. No entanto, o especialista categorizou o
documento com a subcategoria 369.2, relatada na CID-9 como Visão Subnormal em ambos
os Olhos. Nesse caso, o especialista, baseado na sua experiência em categorização, apontou

um código alternativo, também correto, que melhor classifica o documento médico as
necessidades institucionais de informação. Portanto, a existência de diferentes opções de
categorização para um mesmo diagnóstico só poderá ser equacionada pela personalização
do ambiente de categorização à realidade na qual a base de documentos está inserida.
O caso Termo-Esp inclui todos os documentos em que o assinalamento correto de
um código de classificação necessita de uma interpretação do significado de termos bem
específicos (usados pelo médico) relacionados ao código. Um exemplo típico para o caso é
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descrito a seguir. O texto do documento médico indica que o paciente sofreu Fratura de
Coluna Espinhal, nível L1-L2, com Lesão Medular. O nosso algoritmo de assinalamento

categorizou o documento com a subcategoria 806.8, relatada na CID-9 como Fratura da
Coluna Fechada com Lesão da Medula. No entanto, o especialista corretamente interpretou

na definição do diagnóstico, que a indicação do médico das vértebras L1 e L2 implicava em
uma fratura ocorrida na coluna do paciente em nível lombar e, portanto, que a
categorização adequada do documento, nesse caso, era a subcategoria 806.4, relatada na
CID-9 como Fratura da Coluna Lombar Fechada com Lesão Medular. Esse caso não é
correntemente tratado pelo nosso algoritmo, embora na versão preliminar do modelo
HiMeD o Vocabulário de Termos Genéricos [61] tenha sido discutido. É evidente que, esse

componente para ser implantado necessita de um trabalho conceitual intenso dos
especialistas na definição do conjunto de termos genéricos necessários a seus objetivos de
recuperação de informação e de uma conseqüente adaptação do ambiente de categorização.
Por essa razão, faz-se necessário a definição de um componente que permita modelar essa
situação em futuras extensões do modelo HiMeD.
O caso Cod-Infer inclui todos os documentos em que o especialista utilizou
resultados de exames laboratoriais, radiológicos e outros, além de evidências diagnósticas
de outros documentos, para deduzir um código CID-9 que categorizasse adequadamente o
documento em análise. Nesse caso, a atuação do especialista é absolutamente requerida e
foge ao escopo de um problema típico de categorização baseado em técnicas de
recuperação de informação, no qual o nosso método está inserido.
Encerrando esta análise, o caso Cod-Erro inclui todos os documentos em que o
código assinalado pelo nosso algoritmo estava incorreto. Para esse caso, apresentamos dois
exemplos a seguir. No primeiro exemplo, o texto do documento médico indica que o
paciente possui Seqüela de Fratura do 2, 3 e 4 Dedo da Mão Esquerda. Considerando-se
que o nosso algoritmo foi executado com uma janela de edição de tamanho τ = 3 e que os
termos de descarte gerais foram considerados no cálculo de τ, ele só conseguiu interpretar
Seqüela de Fratura e, por essa razão, categorizar o documento pela subcategoria 905.5,

relatada na CID-9 como Seqüela de Fratura não Especificada. Para esse caso, o
especialista corretamente categorizou o documento com a subcategoria 905.2, relatada na
CID-9 como Seqüela de Fratura das Extremidades Superiores, já que a sua análise do texto
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não estava limitada a uma janela de edição, como no caso do nosso algoritmo. É evidente,
nesse caso, que a intervenção do especialista no tipo de processamento pode ajudar na
redução da abrangência do problema, mas não seria um intervenção simples, pois, o
aumento de τ, por exemplo, pode ampliar o assinalamento de códigos desnecessários ao
documento analisado. No segundo exemplo, o texto do documento médico indica que o
paciente possui Abscesso a Esc., onde Esc. significa a abreviatura de Esclarecer.
Considerando-se que o nosso algoritmo foi executado com tratamento de termos por
aproximação, incluindo o processamento de termos incompletos, ele interpretou a descrição
do diagnóstico como Abscesso Esclerótico (Esc recupera Esclerótico no processamento de
termos incompletos) e, por essa razão, categorizou o documento com a subcategoria 379.0,
relatada na CID-9 como Esclerite e Episclerite. Para esse caso, o especialista corretamente
categorizou o documento com a subcategoria 682.9, relatada na CID-9 como Abscesso de
Localização não Especificada. Aqui, também, a intervenção do especialista no tipo de

processamento pode ajudar na redução da abrangência do problema.

4.2.4 Conclusões sobre os Experimentos Realizados
Neste segundo conjunto de experimentos, analisamos a aplicação do nosso método
de categorização automática sobre uma base de documentos médicos real, de grande
volume e abrangência, composta de uma coleção de 20.569 documentos médicos de
diversos tipos e variado perfil nosológico. Para facilitar a interpretação dos resultados,
dividimos a nossa análise em dois cenários de categorização: por categorias CID-9 e por
subcategorias CID-9.
Na categorização por categorias CID-9, observamos que o nosso algoritmo de
assinalamento categorizou 17.358 (84,39%) documentos com uma precisão média entre
80% e 90%, o que constitui um excelente desempenho. Para os 3.211 documentos
remanescentes, fizemos uma análise completa das discrepâncias entre o conjunto de
códigos gerados pelo nosso algoritmo e o conjunto de códigos definidos por especialistas
em codificação médica, e constatamos que em 589 documentos (2,86 %) os especialistas
simplesmente categorizaram incorretamente os documentos, em 391 documentos (1,9 %) os
especialistas indicaram códigos não compatíveis com o texto dos documentos, em 158
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documentos (0,77 %) o nosso algoritmo assinalou códigos incorretos e, em todos os outros
documentos restantes, as categorias CID-9 só poderiam ser assinaladas automaticamente
com o apoio humano. Esses casos incluem: (1) por ser o índice CID-9 incompleto (ou seja,
não considera toda a semântica médica), os especialistas optaram por códigos corretos mas
distintos dos indicados pelo índice CID-9, (2) os especialistas usaram conhecimento sobre a
semântica de termos específicos não presentes no índice CID-9, e (3) os especialistas
deduziram o código através de informações adicionais obtidas fora do texto do documento
médico analisado. Em todos esses casos, as dificuldades em encontrar um código poderia
ter sido grandemente aliviada pelo uso de uma ferramenta interativa que assistisse o
processo de categorização, como veremos no Capítulo 5.
Na categorização por subcategorias CID-9, observamos que o nosso algoritmo de
assinalamento categorizou 15.709 (76,37 %) documentos com uma precisão média entre
70% e 80%, o que também constitui um bom desempenho. Para os 4.860 documentos
remanescentes, os problemas são análogos aos verificados nos assinalamentos no nível de
categorias CID-9. Nesse caso, em 1.131 documentos (5,5 %) os especialistas definiram
códigos incorretos. Comparativamente, o nosso algoritmo assinalou indevidamente códigos
em 288 (1,4 %) documentos.
Os resultados experimentais apresentados aqui conduzem fortemente à indicação de
que o nosso método de categorização automática de documentos médicos é bastante
efetivo, eficaz e preciso. Nós também avaliamos que, a despeito de todo o ambiente
experimental ter sido baseado no vocabulário controlado proposto pela CID/OMS, o nosso
método é genérico e pode igualmente ser aplicado a outras propostas de vocabulário
médico ou mesmo a outras áreas do conhecimento.
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Capítulo 5
MedCode – Uma Ferramenta Interativa para
Automatização do Processo de Categorização
de Documentos Médicos
Neste capítulo, descrevemos a funcionalidade de uma ferramenta Web interativa
para categorização automática de documentos médicos [50]. Essa ferramenta, denominada
MedCode, é baseada no modelo HiMeD e no seu algoritmo de assinalamento automático de

categorias, ambos descritos no Capítulo 4, e tem como objetivo principal permitir que
profissionais da área de saúde possam realizar as tarefas de categorização de documentos
médicos de forma flexível, rápida e com um mínimo de erro. Descrevemos também os
resultados experimentais obtidos com o uso da MedCode no processo de categorização e
visualização de documentos médicos. Os experimentos foram realizados sobre a base de
documentos de amostra utilizada nos experimentos descritos na Seção 4.1 e tiveram como
objetivo principal verificar os ganhos de precisão proporcionados pela MedCode, quando
utilizada interativamente no processo de categorização, em relação aos resultados obtidos
sem a participação ativa de especialistas.

5.1 A Ferramenta MedCode
Conforme já mencionado, a ferramenta MedCode foi desenvolvida com o objetivo
de realizar as seguintes tarefas:
Categorizar automaticamente documentos médicos com base nos códigos da CID;
Possibilitar a visualização dos documentos codificados, dos códigos de categorização
vinculados e do histórico da categorização realizada;
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Permitir a intervenção dos especialistas em codificação médica, médicos e outros
profissionais de saúde durante o processo de categorização dos documentos; e
Servir como instrumento de auto-aprendizagem para os profissionais envolvidos no
processo de categorização de documentos médicos.
A MedCode foi construída tendo como base os componentes do modelo HiMeD e o
seu algoritmo de assinalamento associado com o objetivo de apoiar de forma simples,
eficaz e flexível os profissionais da área de saúde nas tarefas custosas e tediosas que
envolvem o trabalho de categorização de documentos médicos. Esse objetivo foi nossa
referência no planejamento visual da MedCode.
Uma outra característica importante adotada no projeto foi a necessidade de tornar a
MedCode uma aplicação independente de plataforma computacional devido à

heterogeneidade dos ambientes hospitalares. A solução mais adequada encontrada foi
construí-la como uma aplicação Web, baseada em uma arquitetura cliente/servidor,
implementada através da linguagem Java [30] e da biblioteca de componentes gráficos
Swing [29]. Os detalhes sobre os recursos tecnológicos utilizados na implementação da
MedCode não fazem parte do escopo deste trabalho de pesquisa e podem ser vistos com

detalhes em [50].

5.1.1 Processo de Categorização de Documentos Médicos
O processo de categorização de documentos médicos, seja ele manual ou
automático, pressupõe a existência de rotinas controladas e integradas que, a partir da
geração do primeiro documento médico de um paciente em um ambiente de prestação de
serviços de saúde, seja possível criar um local onde esse documento e todos os outros
gerados pelos atendimentos ao paciente sejam reunidos e guardados para serem consultados
por pessoas autorizadas. O conjunto de documentos médicos de um paciente gerado em um
determinado ambiente de prestação de serviço de saúde (por exemplo, um hospital)
constitui o que denominamos de Prontuário Médico do Paciente [24, 41, 105, 110]. O
avanço tecnológico alcançado pela informática tem permitido que esses prontuários sejam
armazenados de forma segura em ambientes computacionais, gerando os Prontuários
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Eletrônicos do Paciente (PEP) [41]. É a partir da necessidade de se categorizar os
documentos de um PEP por temas ou conceitos que facilitem a sua recuperação e da
existência desses documentos em meio magnético que a ferramenta MedCode atua.
Para o ambiente MedCode, a geração e a categorização dos documentos médicos
num PEP segue os seguintes procedimentos:

•

Geração dos Documentos – os médicos e outros profissionais de saúde após a

prestação do serviço ao paciente relatam através de documentos padronizados semiestruturados (anamnese, evolução, sumário de internação, sumário de alta, etc.) todas as
observações clínicas, cirúrgicas, laboratoriais e radiológicas encontradas. Esses relatos
podem ser escritos diretamente no PEP pelo profissional de saúde ou podem ser
gravados por ele e posteriormente transcritos para o PEP por profissionais digitadores
com conhecimento do vocabulário médico. Os relatos devem sempre sofrer a
intervenção de um corretor ortográfico da língua de origem do documento, acrescido de
termos do vocabulário médico.

•

Confirmação de um Documento Médico – elaborado o documento médico do

paciente, esse documento só poderá ser visualizado pelos profissionais de saúde
autorizados após a confirmação do seu conteúdo por parte do profissional de saúde
responsável pela sua elaboração. Após essa confirmação, o documento se torna uma
fonte de dados do paciente inalterável e, portanto, disponível para ser submetida ao
processo de codificação de documentos.

•

Geração dos Componentes do Vocabulário Controlado – equipes de profissionais

especializados em codificação de documentos médicos em conjunto com as direções
médica e administrativa definem os vocabulários médicos a adotar no ambiente
hospitalar, baseado nas necessidades de informação médica, administrativa, econômica
e gerencial do serviço de saúde. Esses vocabulários médicos controlados formam a base
do processo de categorização utilizada pela MedCode.

•

Categorização Automática dos Documentos Médicos do PEP – equipes de

profissionais especializados em codificação médica submetem à MedCode para
assinalamento de códigos os documentos confirmados e ainda não codificados.
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Posteriormente, esses assinalamentos são analisados utilizando as facilidades interativas
da MedCode e os códigos encontrados são confirmados ou rejeitados. Os documentos
médicos com códigos rejeitados podem ser processados novamente, dependendo do
nível de interação existente entre os especialistas e o ambiente de categorização da
MedCode. Os profissionais de saúde podem também submeter documentos médicos

individualmente através da parte interativa da MedCode.

•

Recuperação de Documentos Médicos no PEP – através da base de documentos

médicos codificados, gera-se consultas (por exemplo, usando-se a linguagem de banco
de dados SQL – Structed Query Language) que forneceram informações que podem ser,
por exemplo, utilizadas na melhoria do atendimento médico prestado ao paciente ou em
estudos de casos médicos em investigação.
A Figura 5.1 nos mostra o esquema de funcionamento da MedCode.

Editor de Texto com
Corretor Ortográfico

Documento Médico D

Médicos e
ParaMédicos

Processo de Captação dos
Componentes do Modelo

i

Componentes do Modelo.

MedCode

Especialistas em
Codificação Médica

Documentos Médicos e seus
Códigos Assinalados

Figura 5.1: Esquema de funcionamento da MedCode.
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5.1.2 Visão Geral da MedCode
A tela principal da MedCode, mostrada na Figura 5.2, é composta por seis áreas
com funções específicas: a barra de menus, a área de identificação do paciente/documento
médico, a área que mostra o conteúdo original do documento médico, a área que mostra o
conteúdo processado do documento médico, a área de apresentação das seqüências de
termos de assinalamento de códigos encontradas (vinculada à área do conteúdo processado)
e a área de detalhamento de uma seqüência de termos de assinalamento de códigos
(vinculada à área de apresentação das seqüências de termos), um caminho P do grafo de
assinalamento de categorias conforme definido na Seção 3.1, Definição 5. Cada uma dessas
áreas está identificada, respectivamente, pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na Figura 5.2.
Na barra de menus, área 1 da Figura 5.2, executa-se todas as operações disponíveis
na MedCode como a busca de pacientes e documentos médicos, a manipulação das
seqüências de termos de assinalamento do vocabulário adotado, a gravação e a remoção de
códigos assinalados e dos históricos de assinalamentos, e a especificação das opções de
processamento. Todas essas operações também podem ser realizadas através dos submenus
Principal e Opções ou através de botões de atalho na sub-área Lista de Botões.

Figura 5.2: Tela principal da MedCode.
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Na área de identificação do paciente/documento (área 2 da Figura 5.2) são exibidos
os dados do paciente e do seu documento médico selecionado. Esta área informa ao usuário
a identificação e o nome do paciente corrente, a identificação do documento recuperado,
sua data de criação, o tipo de documento e a equipe responsável pela criação do documento.
Informa também se o documento possui ou não um histórico gravado de assinalamentos
anteriores.
Selecionados o paciente e o documento médico, é mostrado na área Documento
Médico (área 3 da Figura 5.2) o documento original e os códigos (no caso, subcategorias

CID-9) associados, se eles existirem. Se o documento médico selecionado não tiver sido
processado anteriormente, as áreas Documento Médico Processado (área 4 da Figura 5.2),
Assinalamentos Encontrados (área 5 da Figura 5.2) e Assinalamento Completo (área 6 da

Figura 5.2) apresentam-se em branco. Senão, o conteúdo do texto processado, os códigos
de categorização assinalados e seus respectivos graus de confiança, o tipo de
processamento realizado, o conjunto de todas as seqüências de termos de assinalamento
encontradas e o detalhe de uma dessas seqüências de termos são visualizados.
As seqüências de termos de assinalamento encontradas são apresentadas em duas
cores: Verde e Vermelho. As cores são usadas para destacar as seqüências que definem
códigos (Verde) e os que não definem códigos (Vermelho). Esta diferenciação ajuda o
usuário a analisar o conteúdo do documento médico e tomar decisões com relação à
categorização. As seqüências de termos que não definem códigos são importantes porque
sugerem ao usuário que no texto médico existem termos que podem compor a estrutura
hierárquica do vocabulário controlado adotado ou que nessa estrutura hierárquica existem
seqüências de termos não completamente definidas.
Vale destacar, também, que a visualização detalhada das seqüências de termos de
assinalamento, mostrada na área 6 da Figura 5.2, é importante porque essa informação
ajuda o usuário analisar a categorização do documento realizada. Caso não o satisfaça, ele
pode, por exemplo, alterar as opções de processamento, o conteúdo do ambiente de
categorização e reexecutar o processo de categorização do documento. Uma característica
importante é que sua ativação está vinculada a outras áreas da tela de interface da
ferramenta. Portanto, para o usuário visualizar os dados específicos de cada seqüência de
termos de assinalamento encontrada é necessário que ele clique na seqüência desejada na
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área 5 da Figura 5.2. Não só os dados são mostrados na área 6 da Figura 5.2, como também
os termos são identificados na área do documento médico (área 4 da Figura 5.2). Todos os
recursos descritos foram também projetados com o objetivo de estimular o processo de
auto-aprendizagem nas tarefas de categorização de documentos médicos por parte dos
profissionais de saúde, por permitir que em uma única tela se visualize o texto médico e os
dados da categorização gerados a partir desse texto.
Resumidamente, o usuário executa os seguintes passos ao utilizar a ferramenta:
1. Seleciona o paciente e o seu respectivo documento na base de dados médica.
2. Categoriza o documento médico selecionado de acordo com opções de processamento
previamente assinaladas na MedCode.
3. Visualiza os dados do documento médico categorizado, tais como, os códigos
assinalados e os detalhes importantes de cada seqüência de termos de assinalamento
utilizada na categorização.
4. Interage com o ambiente de categorização com o objetivo de promover alterações que
otimizem e melhorem o processo de categorização automática de documentos.
5. Salva os códigos encontrados ou os remove caso já existam e não sejam necessários.
6. Salva o histórico de categorização ou o remove caso já exista e não seja necessário.
7. Reexecuta o processo de categorização do documento com as alterações promovidas no
ambiente de categorização e/ou nas opções de processamento, se necessárias, e retorna
ao passo 3. Senão retorna ao passo 1.

5.1.3 Opções de Categorização
O submenu Opções, mostrado na Figura 5.3, define as opções de processamento que
devem ser seguidas pelo algoritmo de assinalamento no processo de categorização de um
documento médico e os comandos de acesso ao ambiente de codificação e de gravação dos
dados assinalados. As opções de processamento disponíveis nesse submenu são Tipo de
Processamento, Tamanho da Pesquisa, Participação do Termo e Tratar Termos de
Descarte, as quais detalharemos a seguir.
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Tipo de Processamento
Esta alternativa permite ao usuário escolher como devem ser construídas as
seqüências de termos de assinalamento a partir da comparação dos termos contidos no
documento médico com os termos que formam o índice alfabético hierárquico do
vocabulário controlado escolhido. A MedCode implementa dois dos tipos de processamento
previstos para uma consulta especializada no modelo HiMeD, casamento exato de padrão e
casamento de padrão permitindo erros, ambos associados com o caminhamento completo
no grafo de assinalamento, descritos em detalhes na Seção 3.1. Esses dois tipos de
processamento permitem ao usuário escolher se o processo de categorização avaliará ou
não erros ou aproximações na comparação dos termos do texto médico com os termos
existentes na hierarquia de termos do vocabulário. A comparação de termos com erro ou
aproximação amplia as possibilidades de categorização, mas produz, muitas vezes, o
aumento do número de códigos assinalados desnecessários. Por essa razão, a opção default
da MedCode é o processamento do texto médico sem erros ou aproximações.

Figura 5.3: Submenu Opções – Comandos de definição de parâmetros do processo de
categorização, alteração do ambiente de categorização e gravação dos códigos assinalados.
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Tamanho da Pesquisa (ou Tamanho da Janela de Edição)
Através desta opção, o usuário escolhe o tamanho τ da janela de edição (definida
na Seção 3.1, Definição 14) a ser utilizado pelo algoritmo de assinalamento automático de
categorias. O valor de τ pode variar de 1 a 5. O valor ideal encontrado experimentalmente
para documentos médicos em português foi 3, valor default assumido pela MedCode.

Participação do Termo
Esta opção possibilita ao usuário determinar se um termo do documento médico
participará de uma única seqüência de termos de assinalamento de códigos ou poderá
participar de uma ou mais seqüências, se existirem. Esta segunda opção amplia a
possibilidade de categorização, pois um mesmo termo do texto médico poderá contribuir
para o assinalamento de vários códigos. No entanto, foi observado experimentalmente que
esta opção abre a possibilidade de geração de muitos códigos desnecessários, pois os
termos de um texto médico geralmente participam de um único conceito a assinalar.
Portanto, a opção default da MedCode é o da participação única dos termos.

Termos de Descarte
Esta opção permite ao usuário determinar se um termo de descarte (termo que não
contribui para formação de uma seqüência de termos de assinalamento) contribuirá ou não
para o cálculo do tamanho da janela de edição adotada. Foi observado experimentalmente
que, apesar dos termos de descarte não contribuírem para a categorização, é importante
considerá-los no tamanho da janela porque eles compõem a estrutura gramatical do texto.
Portanto, a opção default da MedCode é considerar o termo de descarte no cálculo do
tamanho da janela adotada.

5.1.4 Interagindo com o Ambiente de Categorização
Ao analisar os resultados apresentados pela MedCode, após o processamento de um
documento médico, o usuário pode verificar que o documento apresenta possibilidades de
categorização não previstas no índice alfabético do vocabulário controlado adotado. Na
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Figura 5.4, pode-se constatar, por exemplo, que o termo ESCARA gerou uma seqüência de
termos de assinalamento sem códigos definidos. Ao analisar o conteúdo da seqüência
gerada, o usuário verifica que o único caminho existente no índice da CID-9 que possui um
nodo inicial ESCARA é ESCARA DE DECÚBITO, isto porque na construção do índice
ocorreu a preocupação de se definir a causa do surgimento da doença, no caso o surgimento
de escaras (feridas) devido ao paciente ter permanecido deitado por longos períodos, e não
de se definir um caminho baseado na localização da ferida, como fez o médico autor do
documento. Portanto, baseado na sua experiência de codificação, o usuário interage com o
ambiente de categorização alterando-o para que da próxima vez a MedCode possa prever
essa situação. Após essa interação, a MedCode permite o reprocessamento do documento
prevendo esta nova situação. As Figuras 5.5 e 5.6 mostram as telas da MedCode durante o
processo de interação do usuário com o ambiente de categorização para a situação relatada.
Para interagir com o ambiente de categorização, o usuário deve dar um clique
simples no botão de atalho Alterar Índice ou através do submenu Opções acionar o
comando Alterar Índice. A tela inicial será apresentada em uma nova janela, independente
da tela de apresentação do documento médico, para permitir ao usuário continuar a
visualizar o resultado do processo de categorização. Nessa tela inicial, o usuário deverá
escolher quais as seqüências de termos de assinalamento que deseja manipular. As
seqüências encontradas anteriormente estão disponíveis na Lista de Seqüências (área A da
Figura 5.5). É possível, entretanto, escolher outras seqüências de termos não disponíveis na
lista. Feita a escolha da seqüência a manipular, o usuário clica no botão Buscar para
recuperar toda a hierarquia parcial da CID-9 relativa a essa seqüência de termos. Essa
hierarquia parcial é mostrada na área B da Figura 5.5. O usuário poderá, agora, manipulá-la
através da seleção de um termo de referência, cujos detalhes são apresentados na área C da
Figura 5.5, e do acionamento (clique simples) dos botões de manipulação do ambiente de
categorização existentes nas áreas B e D. Todas as operações de manipulação realizadas na
hierarquia parcial da CID-9 são comunicadas ao usuário através de mensagens de sucesso
ou insucesso visualizadas na área E da Figura 5.5. Estas operações de manipulação do
ambiente de categorização são descritas a seguir.
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Adicionar um Nodo
Esta operação adiciona um novo nodo-termo na hierarquia parcial da CID-9 no
mesmo nível do nodo-termo assinalado como corrente, ou seja, cria uma nova seqüência de
termos de assinalamento aproveitando os termos de uma seqüência já existente. Ela é
acionada por um clique no botão Adicionar Nodo (área B da Figura 5.5).

Remover um Nodo
Esta operação remove o nodo-termo assinalado de uma seqüência e todos os nodostermo descendentes, ou seja, remove todas as seqüências de termos vinculados ao nodotermo assinalado. Ela é acionada por um clique no botão Remover Nodo (área B da Figura
5.5).

Adicionar Informações a um Nodo
Esta operação adiciona ao nodo-termo assinalado como corrente os códigos a ele
vinculados, os graus de certezas do nodo-termo e de seus códigos, os seus sinônimos e
termos de descarte vinculados. Ela é acionada por um clique no botão Adicionar
Informação (área D da Figura 5.5).

Remover Informações de um Nodo
Esta operação remove do nodo-termo assinalado como corrente algum dos seus
dados já cadastrados, sendo acionada por um clique no botão Remover Informação (área D
da Figura 5.5).

Alterar Informações de um Nodo
Esta operação altera no nodo-termo assinalado como corrente algum dos seus dados
já cadastrados, sendo acionada por um clique no botão Alterar Informação (área D da
Figura 5.5).
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Salvar Informações de um Nodo
Esta operação salva no índice da CID-9 os dados introduzidos, removidos ou
alterados do nodo-termo assinalado como corrente, sendo acionada por um clique no botão
Salvar Informação (área D da Figura 5.5).

Alterar Siglas
Esta operação permite incluir uma nova sigla e alterar ou remover uma sigla
existente no Dicionário de Siglas do ambiente de categorização. Ela é acionada por um
clique no botão Alterar Siglas (área D da Figura 5.5).

Alterar Sinônimos Gerais
Esta operação permite incluir um novo sinônimo geral e alterar ou remover um já
existente no Dicionário de Sinônimos Gerais do ambiente de categorização. Ela é acionada
por um clique no botão Alterar Sinônimos (área D da Figura 5.5).

Figura 5.4: Tela da MedCode após o processamento do documento médico.
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Figura 5.5: Tela da MedCode: Acréscimo do nodo-termo SACRA
vinculado ao nodo-termo ESCARA.

Figura 5.6: Tela da MedCode: Nodo-termo ESCARA vinculado ao
nodo-termo SACRA acrescentado.
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Vale ressaltar que a qualquer momento o usuário pode reexecutar o processo de
categorização sem a necessidade de fechar a tela de interação com o ambiente de
categorização e observar os resultados obtidos com suas alterações.
No caso mostrado pelas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6, o usuário escolheu o nodo-termo
ESCARA (Figura 5.4 e 5.5) para trabalhar. A MedCode mostrou a hierarquia parcial a
partir do nodo-termo ESCARA (Figura 5.5), o usuário acrescentou mais um novo nodotermo, SACRA, no nível hierárquico subsequente (Figura 5.5) e adicionou os dados
desejados no novo nodo-termo SACRA (Figura 5.6). Então, após essa interação, o usuário
reexecutou o processo de categorização e obteve um novo quadro de códigos para o
documento, conforme mostra a Figura 5.7.

Figura 5.7: Tela da MedCode: Reprocessamento do documento médico.
Encerrado o processo de categorização, o usuário pode escolher os códigos gerados
automaticamente que melhor categorizam o documento médico e gravá-los acionando o
botão de atalho Gravar Código ou o comando Gravar Código existente no submenu
Opções. O usuário pode também gravar o histórico do processo de categorização acionando

o botão de atalho Gravar Histórico ou o comando Gravar Histórico existente no submenu
Opções. A gravação do histórico do processo de categorização é um importante recurso no
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processo de auto-aprendizagem existente na MedCode, por permitir que outros
profissionais autorizados analisem os caminhos percorridos durante o processo de
categorização. O usuário também pode remover códigos já gravados, acionando o comando
Remover Código do submenu Opções e remover um histórico de codificação já gravado,

acionando o comando Remover Histórico do submenu Opções.

5.2 Experimento usando a MedCode para Categorização
Automática de Documentos Médicos
Nesta seção, descrevemos os resultados experimentais obtidos utilizando a
MedCode para categorização automática de documentos médicos. Os experimentos foram

realizados com a mesma base de documentos de amostra usada nos experimentos de
validação do modelo HiMeD relatados na Seção 4.1. Os objetivos desse novo experimento
foram: (1) verificar a eficácia do modelo HiMeD a partir da introdução das características
interativas existentes na MedCode no processo de categorização de documentos médicos,
(2) comparar os resultados obtidos pelo nosso modelo com a utilização da MedCode com os
resultados obtidos por ele sem a utilização da MedCode, e (3) verificar o grau de
intervenção dos especialistas em codificação médica no processo de assinalamento
automático de códigos a documentos médicos.
Para o experimento utilizando a MedCode, reproduzimos o mesmo ambiente de
experimentação descrito na Seção 4.1 e alocamos um especialista em codificação de
documentos médicos, experiente em arquivo médico, treinado nas técnicas de codificação
da CID-9 e que não participou da definição do conjunto ideal de códigos para os
documentos médicos usados, para interagir com o processo automático de categorização
realizado pela MedCode, o qual foi previamente instruído sobre o uso básico da MedCode.
Durante o experimento, acompanhamos, como observadores, todos os passos seguidos pelo
especialista durante o seu trabalho sem no entanto influir, discutir ou opinar sobre o
mesmo.
A partir dos resultados obtidos usando a MedCode, construímos as curvas
Revocação x Precisão dos assinalamentos encontrados nos níveis de categorias e

subcategorias CID-9, e as comparamos com as curvas correspondentes aos melhores
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resultados obtidos nos experimentos anteriores, conforme mostra a Figura 5.8. Claramente
as curvas de Revocação x Precisão evidenciam um ganho considerável na tarefa de
categorização automática com o uso da MedCode. Isto ocorreu porque a MedCode permitiu
ao especialista uma intervenção direta e on-line no ambiente de categorização, aumentando,
atualizando ou remodelando as seqüências de termos de assinalamento do índice da CID-9
utilizado. Além disso, a MedCode permitiu que o especialista modificasse da melhor
maneira que lhe conviesse as opções de processamento do algoritmo de assinalamento, de
forma a obter um conjunto de códigos mais adequado à base de documentos médicos
utilizada. A Tabela 5.1 nos mostra os ganhos obtidos com a utilização da MedCode em
relação à sua não utilização nos experimentos anteriores.
Modelo HiMeD
(Subcategorias) - sem
MedCode

80

Modelo HiMeD
(Subcategorias) - com
MedCode

60

Modelo HiMeD
(Categorias) - sem
MedCode

Precisão

100

40

Modelo HiMeD
(Categorias) - com
MedCode

20

Modelo Vetorial
(Subcategorias)
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(Categorias)
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Figura 5.8 – Curvas de Revocação x Precisão obtidas pelo modelo vetorial e pelo
modelo HiMeD sem e com utilização da MedCode no processo de categorização.
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Revocação
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Subcategorias
Hierárquico
Hierárquico
sem MedCode com MedCode
74,80
93,29
73,98
92,07
70,94
91,40
71,24
90,70
71,66
90,52
62,03
86,15
50,87
83,42
48,43
80,76
46,48
77,13
46,48
77,13

Ganho
(%)
18,49
18,09
20,46
19,46
18,86
24,12
32,55
32,33
30,65
30,65

Categorias
Hierárquico sem Hierárquico Ganho (%)
MedCode
com MedCode
86,79
98,78
11,99
85,37
97,56
12,19
82,85
97,09
14,24
83,44
97,32
13,88
83,60
97,32
13,72
72,22
94,25
22,03
65,18
92,22
27,04
63,35
91,52
28,17
63,23
88,50
25,27
63,23
88,50
25,27

Tabela 5.1 - Revocação x Precisão de comparação do uso do modelo HiMeD com e sem
a utilização da MedCode no processo de categorização.

5.2.1 Análise do Experimento usando a MedCode
Nesta seção, apresentamos uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados
obtidos no processo de categorização automática de documentos médicos usando as
características interativas da ferramenta MedCode.
Quanto ao trabalho do especialista com a MedCode, observamos que 45,12% dos
documentos médicos sofreram algum tipo de intervenção no processo de categorização,
sendo que 7,32% por alterações nas opções de processamento, 28,05% por manipulações
no índice da CID-9 e 9,75% por ambos os tipos de intervenção. Outro dado interessante
verificado, é que 9,76% dos documentos não sofreram intervenção do especialista porque
intervenções anteriores ajudaram a MedCode no processo de categorização desses
documentos, o que demonstra que o uso sistemático da ferramenta num ambiente hospitalar
reduz significativamente a intervenção do usuário no processo.
Um outro fator importante observado foi o tempo gasto pelo especialista no
processo de categorização (ler, assinalar, analisar, reexecutar o assinalamento e gravar o
resultado). Em média, esse tempo foi de 4 minutos por documento sem intervenção e de 11
minutos por documentos com intervenção, o que pode ser considerado um tempo adequado
em relação ao processo manual e ao tipo de documento médico envolvido. Observamos
também que o uso sistemático da MedCode fez com que o tempo de categorização
diminuísse gradativamente.
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Para finalizar a análise, constatamos que o uso da versão atual da MedCode no
processo de codificação ainda produz um nível de imprecisão que poderá ser melhorado
com o aperfeiçoamento da ferramenta. Destacamos aqui três motivos de imprecisão
constatados: (1) A ausência de um componente no modelo HiMeD que permita tratar
termos médicos específicos, como o Vocabulário de Termos Genéricos analisado por Lima
et al. em [61]. A definição e implantação desse componente ajudaria na codificação de no
mínimo 11% dos documentos médicos testados; (2) A constatação de que alguns
documentos médicos possuíam conteúdo não apropriado (que não permitia o assinalamento
dos códigos definidos pelos especialistas) e que, neste caso, devido a fatores legais, não
podiam ser alterados (cerca de 5% dos documentos médicos usados possuíam esse
problema); e (3) O assinalamento de códigos desnecessários devido ao processamento do
texto médico com permissão de erros. Neste último caso, entretanto, a MedCode permite
que o especialista salve somente os códigos adequados, diminuindo com isso os efeitos
negativos dessa fonte de imprecisão.
Por tudo que descrevemos aqui, é importante observar que o uso da MedCode, como
instrumento de categorização automática de documentos médicos, melhorou de forma
significativa o grau de precisão apresentado nos experimentos realizados com o modelo
HiMeD, principalmente por permitir a intervenção interativa e on-line no ambiente de

categorização e nas opções de processamento, tornando o processo mais rápido e flexível.
Além disto, a visualização do texto médico e dos assinalamentos encontrados facilita a
intervenção direta do usuário no processo, tornando-o mais didático e ajudando o usuário a
compreender mais e melhor todos os passos envolvidos no processo de categorização de
documentos médicos.
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Capítulo 6
Conclusões
Neste capítulo, apresentamos uma avaliação de todo o trabalho desenvolvido nesta
tese, os resultados alcançados e a importância do tema abordado dentro das necessidades de
se construir mecanismos de categorização automática de documentos médicos. Além disso,
apresentamos um conjunto de temas derivados de nosso trabalho que podem ser abordados
em trabalhos futuros.

6.1 Sumário e Discussão
Como foi discutido ao longo deste trabalho, o volume de documentos médicos é
cada vez mais crescente. Com a popularização e disseminação dos sistemas médicos
automatizados e da Internet, a necessidade de se recuperar informação médica relevante de
forma ágil, eficaz e com um mínimo de esforço humano é cada vez maior, tornando este um
tema bastante pesquisado atualmente. Um dos caminhos adotados na resolução desse
problema é o de classificar de forma automática os documentos por categorias (ou
conceitos) de interesse e posteriormente recuperá-los através dessas categorias. Vários
trabalhos de pesquisa realizados têm demonstrado que esta alternativa apresenta resultados
bem sucedidos, quando aplicada a bases de documentos médicos reais.
Esta tese propõe um novo método para ser utilizado na categorização automática de
documentos médicos. O método proposto é baseado na existência de vocabulários médicos
controlados, que definem categorias (ou conceitos) que são indexados por termos
hierarquicamente vinculados entre si, e no fato de que esses vínculos entre termos carregam
em si uma série de dados que colaboram de forma sistemática e efetiva no processo de
categorização de documentos.
O método proposto é composto de um modelo teórico, chamado de modelo HiMeD
[59, 60, 61], composto de componentes que permitem capturar as características específicas
contidas nas definições das categorias existentes em um vocabulário médico controlado.
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Dentre todos os componentes propostos, destacamos os que permitem modelar: (1) o
vínculo hierárquico entre termos que definem categorias através de um grafo de
assinalamento; (2) os termos sinônimos e de descarte que são diretamente vinculados à
hierarquia de termos através de vocabulários de sinônimos e termos de descarte vinculados;
(3) os termos sinônimos gerais e as siglas da área médica usualmente utilizados; (4) a
representação dos documentos a categorizar através de consultas semi-estruturadas; e (5) o
processo de cálculo dos escores de ordenação de categorias assinaladas aos documentos,
baseado na profundidade dos subgrafos de assinalamentos encontrados e nos graus de
confiança envolvendo categorias/consultas, vínculos entre termos e vínculos entre
termos/categorias. O modelo proposto se mostrou bastante abrangente na captura dos
dados necessários ao processo de categorização automática embutidos em um vocabulário
médico controlado e é a contribuição principal deste trabalho de pesquisa.
O método também define um algoritmo de assinalamento automático de categorias a
documentos que permite várias combinações de tipos de processamento que podem
melhorar o desempenho da categorização dependendo dos tipos de documentos envolvidos
no processo. Basicamente, o algoritmo de assinalamento pode realizar a comparação entre
os termos de um documento a categorizar e os termos do ambiente de categorização através
do casamento exato de padrão ou permitindo erros. Além disso, a definição de quais
categorias serão assinaladas a um documento é feita através da procura de subgrafos
(seqüências) de termos de assinalamento completos ou incompletos.
Para finalizar, o método propõe a utilização de uma ferramenta interativa de
categorização de documentos, chamada de MedCode [50], através da qual profissionais
(especializados ou não) da área médica podem intervir no processo de categorização com o
objetivo de melhorar o resultado a ser obtido. Desta forma, o ambiente interativo
proporcionado pela MedCode para o processo de categorização automática de documentos
médicos é uma outra contribuição a destacar deste trabalho.
Essa combinação de um modelo teórico para categorização de documentos médicos,
de um algoritmo de assinalamento com alternativas de processamento dos documentos e de
uma ferramenta interativa de categorização obteve um desempenho bastante satisfatório no
processo de categorização experimental de uma base de documentos médicos real, tendo
como referência, o vocabulário médico controlado de diagnósticos proposto pela CID-9.
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Vale ressaltar, que os experimentos realizados neste trabalho foram exaustivos e
cuidadosamente planejados, sendo também uma outra contribuição valiosa do trabalho [59,
60, 62, 82]. Os resultados experimentais apresentaram uma precisão média de 80% para o
assinalamento de categorias CID-9 e de 70% para o assinalamento de subcategorias CID-9,
o que demonstra para esse problema a aplicação com sucesso do nosso método, inclusive
quando comparado com o método vetorial de Salton [90].

6.2 Trabalhos Futuros
Esta tese, a partir dos resultados obtidos, abre novas possibilidades de pesquisa
tanto do ponto vista teórico como do ponto de vista tecnológico. Basicamente, podemos
dividir os trabalhos futuros em duas direções. A primeira envolve um trabalho de
aperfeiçoamento do modelo HiMeD, do algoritmo de assinalamento associado e da
ferramenta MedCode. A segunda envolve o desenvolvimento de novos instrumentos de
categorização de documentos para outras áreas do conhecimento, diferentes da área médica,
baseados no nosso método. Seguindo esta linha de raciocínio, propomos os seguintes
trabalhos de pesquisa para serem realizados no futuro:
1. Ampliar os recursos de processamento do algoritmo de assinalamento de códigos
implementado nos nossos experimentos através da adoção de outros componentes não
previstos no modelo HiMeD, como, por exemplo, a inclusão de um vocabulário de
termos genéricos, definido de forma preliminar por Lima et al. em [61] e a utilização do
caminhamento incompleto no grafo de assinalamento de categorias.
2. Realizar novos experimentos com outros vocabulários controlados, tais como, CID-10,
SNOMED, MeSH e RCC, bastante populares nos ambientes médicos.
3. Aplicar o nosso método de categorização a outras áreas de conhecimento. Neste
sentido, destacamos o estudo das necessidades de recuperação de informação na área de
Biologia Computacional, através, por exemplo, da avaliação da aplicação do nosso
algoritmo no descobrimento de padrões de seqüência de DNA, no descobrimento de
doenças relacionadas a seqüências estruturais de proteínas e na análise estruturais de
RNA. Para esse tema em particular, recomendamos o trabalho do Prof. Jason Wang e
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sua equipe do New Jersey Institute of Technology como uma referência inicial de
estudo bastante interessante [104]. Recomendamos também a leitura do trabalho de
Losee e Haas [65], que apresenta vários aspectos teóricos e práticos do uso de
linguagens e de dicionários especializados no processo de classificação automática de
informação em diversas áreas do conhecimento, tais como, Física, Matemática,
Psicologia, Sociologia, entre outras.
4. Aplicar o nosso método de categorização automática na busca e na indexação de
páginas e documentos especializados da Web.
5. Ampliar a nossa proposta de cálculo de escores para ordenação dos códigos assinalados
aos documentos médicos, analisando, incorporando e implementando um processo de
combinação e fusão de escores de ordenação, baseado em outros métodos de cálculo
(tipo vetorial e probabilístico, por exemplo), que permita aprimorar o nosso processo de
categorização.
6. Realizar experimentos que permitam avaliar os aspectos de usabilidade da ferramenta
MedCode no processo de categorização automática de documentos médicos.

7. Analisar a implantação de novas estruturas de dados e métodos de pesquisa em texto,
que melhore o desempenho do nosso algoritmo de assinalamento, como, por exemplo, a
utilização do conceito de compressão de dados no armazenamento dos componentes do
modelo HiMeD. Detalhes sobre esse tema podem ser encontrados em [69, 70].
Para finalizar, acreditamos que, por tudo que empreendemos neste trabalho e pelos
resultados obtidos, exista um leque de outros trabalhos e aplicações no qual o nosso método
de categorização de documentos médicos possa contribuir como uma referência,
principalmente, se levarmos em conta o crescente nível de automatização dos ambientes de
serviço de saúde e de outras áreas especializadas do conhecimento.
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