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Resumo  
 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,2% dos 28 

milhões dos recém-nascidos em todo o mundo são natimortos. Além disso, cerca de 

358 mil mulheres morreram devido a complicações com a gravidez em 2015. Parte 

dessas mortes poderiam ter sido evitadas com a melhoria na assistência pré-natal e 

agilidade no reconhecimento de problemas na gestação. Assim, esforços têm sido 

realizados para disponibilizar os serviços de saúde com tecnologias que possam 

contribuir para o melhor acesso à informação e auxílio à tomada de decisão. É neste 

contexto que a presente tese apresenta uma arquitetura para automatizar o processo 

classificação e encaminhamento de gestantes entre as unidades básica de saúde e o 

hospital de referência através da plataforma de Telessaúde.  A arquitetura de 

Telessaúde foi desenvolvida através de três componentes: componente de aquisição 

de dados, responsável pela coleta e inserção de dados; componente de 

processamento, é o núcleo da arquitetura, implementada através de sistemas 

especialistas para a classificar o risco gestacional; e o componente de pós-

processamento, responsável pela entrega e análise dos casos. Foram realizados os 

testes de aceitação, teste de precisão do sistema baseado em regras e teste de 

desempenho. Para a realização dos testes foram utilizados 1380 formulários de 

encaminhamentos de situações reais. Diante dos resultados obtidos com a análise 

de dados reais, a arquitetura desenvolvida, chamada Eileithyia, atende aos requisitos 

de auxiliar especialistas médicos na classificação do risco gestacional, diminuindo os 

custos de transporte e o inconveniente do deslocamento das mulheres grávidas pelo 

Estado. 

 

Palavras chaves: gestação de alto risco, Telessaúde, protocolo de 

encaminhamento, sistemas especialistas. 



 

  

 

Abstract  
 
 

According to the World Health Organization, about 9.2% of the 28 million newborns 

worldwide are stillborn. Besides, about 358,000 women died due to complications 

related to pregnancy in 2015. Part of these deaths could have been avoided with 

improving prenatal care agility to recognize problems during pregnancy. Based on 

that, many efforts have been made to provide technologies that can contribute to offer 

better access to information and assist in decision-making. In this context, this work 

presents an architecture to automate the classification and referral process of 

pregnant women between the basic health units and the referral hospital through a 

Telehealth platform. The Telehealth architecture was developed in three components: 

The data acquisition component, responsible for collecting and inserting data; the 

data processing component, which is the core of the architecture implemented using 

expert systems to classify gestational risk; and the post-processing component, in 

charge of the delivery and analysis of cases. Acceptance test, system accuracy test 

based on rules and performance test were realized. For the tests, 1,380 referral forms 

of real situations were used. On the results obtained with real data analysis, the 

developed architecture, called Eileithyia, meets the requirements to assist medical 

specialists on gestational risk classification which decreases the inconvenience of 

pregnant women displacement and the resulting costs. 

 

Key words: high-risk pregnancy, Telehealth, referral protocol, expert systems. 
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Capítulo 1 
 

1. Introdução 

 
Anualmente, ocorrem cerca de 120 milhões de gravidez no mundo, e dessas, 

meio milhão resultam na morte de mulheres em consequências de complicações 

durante o período de gestação ou no parto. De acordo com Supriyant et al. (2015), 

de 60% a 80 % das mortes maternas são causadas por: hemorragias durante o 

parto, trabalho de parto, diabetes, hipertensão arterial na gravidez e complicações do 

aborto inseguro. Quase todas essas mortes ocorreram em locais com poucos 

recursos e poderiam ter sido evitadas com orientações de profissionais de saúde 

(Aditya 2014). Além disso, pesquisas apontam que mais de 50 milhões sofrem 

enfermidades ou incapacidades sérias relacionadas à gravidez (Say 2014). 

Uma gestação que está transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer 

momento, durante a evolução da gestação ou durante o trabalho de parto (Brasil 

2012).  Assim, os fatores de risco gestacional podem ser prontamente identificados 

no decorrer da assistência pré-natal, desde que os profissionais de saúde estejam 

atentos a todas as etapas da anamnese, exame físico geral e exame gineco-

obstétrico.  

Um dos protocolos de assistência ao pré-natal que visa minimizar a morbidade e 

mortalidade é chamado de encaminhamento de gestação de alto risco. 

Normalmente, tal protocolo é realizado de forma manual, fator que torna menos 

eficiente o processo de regulação e encaminhamento, resultando em altos custos e 

superlotação nos hospitais (Araújo 2015). Dessa forma, favorecendo a depreciação 

da qualidade do serviço e prejudicando o atendimento das gestantes que forem de 

alto risco gestacional. Além disso, parte das gestantes que são encaminhadas como 

sendo gestantes de alto risco, mas na verdade não são. (Araújo 2015). 

Apesar de mais de 95% das grávidas frequentarem o serviço de pré-natal em 

muitas regiões do Brasil, o índice de morbidade e mortalidade materna e perinatal 
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permanecem altas, confirmando deficiências importantes no atendimento (Peixoto 

2014). Tais fatos evidenciam a necessidade de empenho permanente por parte de 

toda a equipe de saúde e da comunidade científica para aprimorar o pré-natal. Neste 

sentindo, o desenvolvimento de soluções que visem dar suporte aos profissionais da 

saúde na execução dos protocolos de assistência pré-natal é de fundamental 

importância para auxiliá-los na busca por melhores condições para a mãe como 

também para o feto. 

Dessa forma, algumas soluções computacionais vêm sendo desenvolvidas 

visando otimizar o processo de encaminhamento e classificação de gestação de alto 

risco. Entre tais sistemas, pode-se destacar o de Jalil et al. (2014), que 

desenvolveram uma plataforma de Telessaúde para o gerenciamento do pré-natal, 

denominada monitoramento integrado e remoto de pré-natal. Aditya et al. (2014) 

desenvolveram um kit de pré-natal para auxiliar as parteiras em áreas rurais na 

triagem de gestantes de alto risco. 

Em relação ao protocolo de encaminhamento, o trabalho de Ferreira et. al. 

(2006) analisou as causas mais prevalentes de encaminhamento através de duas 

fontes de informações: o diagnóstico no boletim de atendimento e o diagnóstico 

realizado no ambulatório de pré-natal de alto risco da unidade de atenção 

secundária. 

Diante do contexto, esse trabalho apresenta a integração de um sistema 

especialista com a Telessaúde e o processo de encaminhamento visando dar um 

suporte facilitado e rápido aos profissionais da saúde na execução dos protocolos de 

assistência pré-natal no sistema de saúde provido pelo governo brasileiro. Portanto, 

é proposto um sistema especialista baseado em regras para auxílio ao diagnostico 

com classificação do risco gestacional, integrado a uma plataforma de Telessaúde 

para a troca de informações entre os profissionais de saúde na execução de 

protocolos de assistência ao pré-natal (encaminhamento). A validação da arquitetura 

foi realizada através de um estudo de caso na Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC). 
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1.1. Motivação 

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro (Brasil 2012), as gestantes devem 

ser acompanhadas por consultas periódicas chamadas de pré-natal.  Essas 

consultas visam monitorar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um 

recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna Rodrigues et al. (2011). 

As consultas de pré-natal deverão ser realizadas nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). Nessas consultas a gestante pode apresentar um quadro patológico grave ou 

alterações significativas nos exames, e o médico ou a enfermeira responsável deve 

preencher uma ficha de referência e encaminhar a gestante com urgência para o 

hospital de referência (Araújo 2015). 

Uma vez encaminhada, a gestante é atendida no hospital pelo Preceptor ou 

Residente, sendo, portanto, realizada a triagem no próprio hospital para confirmar se 

realmente é de alto risco ou não. Sendo de alto risco, a mesma é atendida e alguns 

procedimentos serão executados, caso contrário, não sendo de alto risco, a paciente 

será retornada de volta para a UBS através da ficha de contra-referência.  

Os encaminhamentos das gestantes são realizados de diferentes formas, 

desde folhas de receituário até fichas de referências do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como também por motivos diversos, e muitas vezes a gestante encaminhada 

não apresenta critérios para ser classificada como alto risco. Dessa forma, o 

atendimento muitas vezes é realizado acima da capacidade de estrutura física e de 

pessoal, dificultando o intervalo correto a ser obedecido para o retorno da consulta, 

conforme preconizam os protocolos (Cornetta 2015). Esse fato, dificulta a qualidade 

do atendimento e eleva o custo da saúde devido ao deslocamento dessas pacientes 

(Junior 2008). 

Diante do contexto apresentado, viu-se a necessidade de desenvolver uma 

arquitetura de Telessaúde que automatize o processo de classificação 

encaminhamento sem a necessidade do deslocamento das gestantes. Assim, os 

profissionais de saúde que fazem o pré-natal na UBS inserem os dados da gestante 

no sistema e, através de um sistema especialista os dados são analisados e 
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classificados de acordo com o risco gestacional, visando auxiliar os médicos na 

tomada de decisão, no hospital de referência. Dessa forma, apenas as gestantes que 

forem classificados com alto risco e que, forem confirmadas pelos médicos 

especialistas, serão encaminhadas para o atendimento de alta complexidade. 

1.2 Objetivo Geral 

 O principal objetivo desta tese é apresentar uma arquitetura de Telessaúde 

para classificação e encaminhamento de gestação de alto risco, que permita extrair 

informações a respeito do risco gestacional baseado no conhecimento especialista, 

realizando uma análise automática que auxiliará os médicos, possibilitando que, 

apenas as gestantes que forem classificadas e confirmadas como alto risco sejam 

encaminhadas ao Hospital de referência. 

1.3 Objetivos Específicos  

Com a utilização de sistemas especialistas procura-se alcançar os objetivos 

específicos:  

 Levantamento do estado da arte relacionado a gestação de alto risco e as 

técnicas de sistemas inteligentes; 

 Estudo das potencialidades de técnicas especialistas; 

 Mapeamento do conhecimento médico para o desenvolvimento do sistema 

proposto; 

 Definição dos componentes da arquitetura; 

 Apresentação de um modelo arquitetural na Telessaúde para classificação 

e encaminhamento de gestantes de alto risco; 

 Integração de um módulo especialista com a plataforma de Telessaúde 

para classificação gestantes de acordo com a complexidade do quadro; 

 Validação da arquitetura através de cenários de testes baseados em dados 

reais, provenientes de uma base de dados pública de gestantes da MEJC. 
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1.4 Organização do trabalho  

Esta tese está organizada como apresentado a seguir: 

 O Capitulo 2 descreve as fundamentações teóricas relacionadas ao 

desenvolvimento da arquitetura proposta e a contextualização deste para o 

entendimento dos diversos aspectos envolvidos nesta tese; 

 Capitulo 3 apresenta o estado da arte com o objeto de pesquisa desta 

tese; 

 Capítulo 4 é a base deste trabalho, descrevendo a arquitetura e seus 

componentes, são apresentados os conceitos, técnicas e tecnologias 

utilizadas para realizar a classificação e encaminhamento das gestantes, 

através da modelagem de uma arquitetura de um sistema de apoio à 

decisão, visando auxiliar os médicos especialistas; 

 Capítulo 5 apresenta a validação e os resultados da arquitetura proposta 

com dados reais das gestantes da MEJC; 

 Capitulo 6 apresenta as conclusões, contribuições e trabalhos futuros; 

 Apêndice A apresenta as publicações relacionadas ao desenvolvimento 

desta tese; Apêndice B apresenta o certificado do curso do comitê de ética, 

Apêndice C apresenta o formulário para validação da arquitetura; Apêndice 

D apresenta o manual do usuário e o Apêndice E apresenta o código para 

gerar a base de regras. 
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Capítulo 2 
 

2. Fundamentação Teórica 

 Nesse Capítulo são abordadas as pesquisas e tecnologias em torno do objeto 

de estudo desta Tese, bem como os conceitos básicos que serviram de fundamento 

para elaboração da mesma. Assim, para um melhor entendimento, este capítulo está 

subdividido em: 

2.1  Atenção Primária de Saúde: apresenta uma contextualização sobre atenção 

primária de saúde. 

2.2   Assistência Pré-Natal: apresenta os conceitos relacionados a assistência 

pré-natal, bem como conceitos e classificação de gestação de alto risco.  

2.3  Telessaúde e Teleconsultoria: apresenta uma visão geral sobre os 

conceitos de Telessaúde. 

2.4 Sistemas Inteligentes: apresenta uma visão geral dos sistemas inteligentes e 

suas técnicas, dentre as quais, os sistemas especialistas. 

2.1. Atenção Primária de Saúde 

 A UBS deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de 

saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, 

inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, 

principalmente durante a gravidez. A atividade de organizar as ações de saúde na 

Atenção Básica, orientadas pela integralidade do cuidado e em articulação com 

outros pontos de atenção, impõe a utilização de tecnologias de gestão que permitam 

integrar o trabalho das equipes das UBS com os profissionais dos demais serviços 

de saúde, para que possam contribuir com a solução dos problemas apresentados 

pela população sob sua responsabilidade sanitária (Brasil 2012b). 

Antes que a gestante acesse a UBS, a equipe deve iniciar a oferta de ações 

em saúde referentes à linha de cuidado materno-infantil. A equipe precisa conhecer 

ao máximo a população adscrito de mulheres em idade fértil e, sobretudo, aquelas 
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que demonstram interesse em engravidar e/ou já têm filhos e participam das 

atividades de planejamento reprodutivo. É importante que a equipe atente para a 

inclusão da parceria sexual na programação dos cuidados em saúde. Quanto maior 

vínculo houver entre a mulher e a equipe, quanto mais acolhedora for a equipe da 

UBS, maiores serão as chances de aconselhamentos pré-concepcionais, detecção 

precoce da gravidez e início precoce do pré-natal. 

Neste contexto, as equipes de atenção básica devem se responsabilizar pela 

população de sua área de abrangência, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando a referida população necessita de atenção em outros serviços do sistema de 

saúde.  

Assim, a partir da avaliação da necessidade de cada usuária e seguindo 

orientações do protocolo local, o acesso a outras redes assistenciais (Rede de Média 

e Alta Complexidade, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção 

Psicossocial, Rede Oncológica etc.) deve ser garantido às gestantes, conforme a 

organização loco regional da linha de cuidado materno-infantil. Isso se torna possível 

por meio da pactuação das formas de referência e contra referência entre a Rede de 

Atenção Básica e as demais redes assistenciais e a partir da garantia de acesso aos 

equipamentos do sistema de saúde (exames de imagem e laboratoriais, consultas e 

procedimentos especializados, internação hospitalar, medicamentos, vacinas etc.). 

Para cada localidade, então, deve ser desenhado o fluxo que as usuárias 

podem percorrer no sistema de saúde, a fim de lhes proporcionar uma assistência 

integral. Por exemplo: definição do local onde serão realizados os diversos exames 

complementares, solicitados conforme avaliação da equipe e de acordo com os 

protocolos clínicos locais; qual será o hospital de referência para a realização do 

parto das gestantes dessa localidade e para o encaminhamento das 

urgências/emergências obstétricas e intercorrências clínicas/obstétricas; onde será 

realizado o pré-natal de alto risco, entre outros detalhes. 

Em situações de urgência/emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) pode ser solicitado e deve atender às necessidades das gestantes 

e dos recém-natos de nossa população, oferecendo a melhor resposta de pedido de 

auxílio, por meio de centrais de regulação médica. O médico regulador poderá dar 
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um conselho, uma orientação ou até deslocar uma equipe com médico e enfermeiro 

e todos os equipamentos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inclusive 

equipamentos para atendimento ao neonato, a depender da necessidade de cada 

caso. 

Dessa forma, estados e municípios, necessitam dispor de uma rede de 

serviços organizada para a atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos 

estabelecidos de referência e contra referência, garantindo-se os seguintes 

elementos, que são necessários para o Pré-Natal de Qualidade na Atenção Básica 

(Brasil, 2012b): 

1) Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª semana de 

gestação (captação precoce); 

2)  Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos 

necessários à atenção pré-natal; 

3)  Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e 

avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados 

no atendimento pré-natal; 

4) Promover a escuta ativa da gestante e de seus (suas) acompanhantes, 

considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e 

não somente um cuidado biológico: "rodas de gestantes"; 

5)  Garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento 

pré-natal, quando necessário; 

6) É direito do (a) parceiro(a) ser cuidado (realização de consultas, 

exames e ter acesso a informações) antes, durante e depois da 

gestação: "pré-natal do(a) parceiro(a)"; 

7) Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja 

necessário; 

8) Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a 

elaboração do "Plano de Parto"; 

9) Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço 

de saúde no qual irá dar à luz (vinculação); 
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10)  As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei 

no período gravídico-puerperal. 

2.2. Assistência Pré-Natal  

Os avanços na medicina contribuíram efetivamente para reduzir os índices de 

mortalidade, tanto materno como perinatal. A saúde do binômio mãe/feto está 

fundamentada no planejamento familiar, na assistência pré-natal, no parto e no 

puerpério (Peixoto 2014). 

A gravidez não é doença, contudo pode apresentar desvios de sua evolução 

normal, decorrentes de entidades a ela relacionadas ou ocorrer concomitantemente 

com doenças em geral. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu que a proteção à maternidade 

tem como objetivo garantir a saúde das mulheres durante a gestação, o puerpério e 

o aleitamento, além de ensinar os cuidados dispensados às crianças. O número de 

gestantes que iniciam o pré-natal é um dos parâmetros utilizados para avaliar a 

qualidade da assistência materno-fetal (Brasil 2000). 

A assistência pré-natal é um conjunto de medidas de natureza médica, social, 

psicológica e de cuidados gerais que visa propiciar à mulher gestante o 

desenvolvimento saudável da gravidez. A realização do pré-natal representa papel 

fundamental em termos de prevenção e/ou detecção precoce de patologias, tanto 

maternas como fetais, permitindo o desenvolvimento saudável do feto e reduzindo os 

riscos para a gestante. Portanto, os principais objetivos da assistência pré-natal, são 

(Peixoto 2014): 

 Preparar a mulher para a maternidade, oferecendo informações 

educativas sobre o parto e o cuidado com a criança (puericultura); 

 Fornecer orientações essenciais sobre hábitos de vida e higiene pré-

natal; 

 Orientar quanto à manutenção essencial de um estado nutricional 

apropriado; 

 Orientar quanto ao uso de medicamentos que possam afetar o feto ou o 

parto, ou à adoção de medidas que possam prejudicar o feto 
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 Tratar as manifestações físicas próprias da gravidez; 

 Tratar doenças que, de alguma forma, interfiram no bom andamento da 

gravidez; 

  Fazer prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças próprias 

da gestação ou que sejam intercorrências previsíveis dela; 

  Orientar psicologicamente a gestante para o enfrentamento da 

maternidade; 

  Nas consultas médicas, orientar a paciente com relação a dieta, higiene, 

sono, hábitos intestinais, exercícios, vestuário, recreação, sexualidade, 

hábitos de fumo, álcool, drogas e dar outras instruções que se façam 

necessárias. 

Através da anamnese e o exame físico é possível que o médico identifique de 

imediato as gestantes com alguma doença, seu estado atual e os riscos inerentes ao 

quadro. Com base em critérios de rastreamentos primários, que abrangem a 

anamnese e o exame clínico e ginecológico, criteriosamente conduzidos e 

interpretados, e os exames laboratoriais complementares, individualiza-se uma 

abordagem global da paciente, que permitirá classificá-la em alto ou baixo risco com 

relação à evolução materno-fetal. Dessa forma, a atenção básica obedece a uma 

programação inicial e a um calendário de seguimento, no qual serão avaliados 

parâmetros maternos e fetais baseados em curvas de peso materno, pressão arterial 

e desenvolvimento uterino, entre outros.  

Assim, o acompanhamento do pré-natal ideal deve contemplar no mínimo seis 

consultas. Em gestações de baixo risco, um número inferior de consultas pode não 

alterar os resultados perinatais. Após a primeira consulta e as orientações iniciais, os 

retornos devem obedecer à padronização apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Intervalo de consultas pré-natais 

Consulta  Intervalo 
Primeira Consulta  O mais precoce possível 

Retorno da primeira consulta Assim que os exames estiverem prontos 
Até 34 semanas Mensais 
Até 36 semanas Quinzenais 

Até o parto Semanais 
 

Fonte: Adaptação de (Peixoto 2014) 

 

No decorrer das consultas de seguimento, devem-se avaliar as intercorrências e 

as queixas da gestante; recalcular a idade gestacional; identificar fatores de risco; 

reclassificar a gravidez como de baixo ou alto risco; indicar planejamento familiar 

durante a gravidez, quando pertinente; atualizar o calendário vacinal; informar sobre 

o parto; solucionar as dúvidas; detectar problemas emocionais/sociais e fazer o 

devido encaminhamento, quando necessário; avaliar o estado nutricional e o ganho 

de peso; avaliar o estado bucal e as condições de higiene da paciente; e considerar 

a licença-maternidade. 

Portanto, a assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das situações de 

risco e prontidão para identificar problemas de forma a poder atuar, a depender do 

problema encontrado, de maneira a impedir um resultado desfavorável. A ausência 

de controle pré-natal, por si mesma, pode incrementar o risco para a gestante ou o 

recém-nascido (Brasil 2012). 

Neste contexto, de acordo com Rodrigues et al. (2011), a assistência pré-natal 

constitui em cuidados, condutas e procedimentos em favor da mulher grávida e do 

seu filho. Esta atenção caracteriza-se desde o início da gravidez até o trabalho de 

parto, de forma preventiva e tendo também como objetivos: identificar, tratar ou 

controlar patologias; prevenir complicações na gestação e parto; assegurar a boa 

saúde materna; promover bom desenvolvimento fetal; reduzir os índices de 

morbimortalidade materna e fetal e preparar o casal para o exercício da paternidade. 

Um dos recursos utilizados pelos profissionais da saúde é o cartão da gestante, 

onde os profissionais registram as informações relativas ao acompanhamento do 

pré-natal da gestante. Dentre as informações coletadas, constam dados pessoais, 

antecedentes, resultados de exames, dados da gravidez atual, do parto e do recém-
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nascido, dentre outros. Esses dados estão acessíveis aos profissionais da saúde 

somente no momento da consulta e não há a realização de qualquer tipo de 

inferência ou pré-diagnósticos automatizados sobre esses dados, cabendo somente 

ao médico essa tarefa. Esse cartão é de fundamental importância durante o pré-natal 

sobretudo, no momento do atendimento ao parto, pois oferece à equipe de saúde 

informações básicas e necessárias sobre a evolução da gravidez, principalmente se, 

em condições de emergência, a gestante acabar sendo atendida em maternidade 

não-referendada (Brasil 2006).  

Diante dos altos índices de mortalidade materna, é importante observar que a 

maioria destas mortes são evitáveis, dadas soluções adequadas de cuidados de 

saúde para prevenir ou controlar as complicações, além de vigilância e intervenção 

médica adequada. Todas as mulheres precisam ter acesso aos cuidados pré-natais 

durante a gravidez, cuidados especializados durante o parto, e cuidados e apoio nas 

semanas após o parto. É particularmente importante que todos os partos sejam 

atendidos por profissionais de saúde qualificados, como a gestão e tratamento 

atempados pode fazer a diferença entre a vida e a morte. 

2.2.1. Diagnóstico na Gravidez 

Para ampliar a captação precoce das gestantes, segundo o Ministério da Saúde 

brasileiro (Brasil 2000), incluiu o Teste Rápido de Gravidez nos exames de rotina do 

pré-natal, que pode ser realizado na própria UBS, o que acelera o processo 

necessário para a confirmação da gravidez e o início do pré-natal. Toda mulher da 

área de abrangência da unidade de saúde e com história de atraso menstrual de 

mais de 15 dias deverá ser orientada pela equipe de saúde a realizar o Teste 

Imunológico de Gravidez (TIG), que será solicitado pelo médico ou enfermeiro. Este 

teste é considerado o método mais sensível e confiável, embora seja também um 

teste. Alguns testes urinários têm baixa taxa de resultados falsos positivos, mas 

elevada taxa de resultados falsos negativos, o que pode atrasar o início do pré-natal. 

A dosagem de gonadotrofina coriônica humana (ßHCG) para o diagnóstico 

precoce da gravidez, com a utilização de medidas quantitativas precisas e rápidas, 

tornou este teste mundialmente reconhecido para confirmar a ocorrência de gravidez. 
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O ßHCG pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida entre 8 a 11 

dias após a concepção. Os níveis plasmáticos aumentam rapidamente até atingir um 

pico entre 60 e 90 dias de gravidez. A maioria dos testes tem sensibilidade para 

detecção de gravidez entre 25 a 30mUI/ml. Resultados falsos positivos ocorrem na 

faixa entre 2 a 25mUI/ml. Do ponto de vista prático, níveis menores que 5mUI/ml são 

considerados negativos e acima de 25mUI/ml são considerados positivos (Brasil 

2006). 

Considerando-se que 11% a 42% das idades gestacionais estimadas pela data 

da última menstruação são incorretas, pode-se oferecer à gestante, quando possível, 

o exame ultrassonográfico, que, além de melhor determinar a idade gestacional, 

auxilia na detecção precoce de gestações múltiplas (inclusive, evidencia o tipo de 

placentação nestes casos) e de malformações fetais clinicamente não suspeitas. 

Idealmente, o exame deve ser realizado entre 10 e 13 semanas, utilizando-se o 

comprimento cabeça–nádega para determinar a idade gestacional (Peixoto 2014). 

A partir da 15ª semana, a estimativa de idade gestacional será feita pela medida 

do diâmetro biparietal. Todavia, os possíveis benefícios da ultrassonografia de rotina 

durante a gestação sobre outros resultados permanecem ainda incertos, de modo 

que a não realização deste exame não constitui omissão, nem diminui a qualidade do 

pré-natal (Crowther et al. 1999). Se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, o 

diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico e torna-se desnecessária 

a solicitação do TIG. O diagnóstico da gravidez pode ser efetuado em 90% das 

pacientes por intermédio dos sinais clínicos, dos sintomas e do exame físico em 

gestações mais avançadas. As queixas principais são devidas ao atraso menstrual, à 

fadiga, à mastalgia, ao aumento da frequência urinária e aos enjoos/vômitos 

matinais. 

 A Figura 2.1 apresenta o fluxo para diagnosticar uma gestação e os 

direcionamentos para dar início ao pré-natal (Brasil 2012). 
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Figura 2.1: Fluxograma de Pré-Natal 

Fonte: Adapatação (Ministerio da Saúde e Departamento de Atenção Básica 2012) 

 

2.2.2. Gestação de Alto Risco 

A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e 

equipes de saúde como parte de uma experiência de vida saudável envolvendo 

mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. Entretanto, trata-se 

de uma situação limítrofe que pode implicar riscos tanto para a mãe quanto para o 

feto e há um determinado número de gestantes que, por características particulares, 

Atraso de ao menos 7 dias ou  

irregularidade menstrual e  

náuseas e/ou aumento do  

volume abdominal   

Fazer o Teste Urinário para  
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Resultado positivo   

  

Resultado negativo   

  

Gravidez confirmada   

Persistindo suspeita de  
gravidez, solicitar    

β 
-    BHCG 

    sérico ou aguardar 7 dias para  
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apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável, são as chamadas 

gestantes de alto risco (Brasil 2012). 

Existem vários tipos de fatores geradores de risco gestacional. Alguns desses 

fatores podem estar presentes ainda antes da ocorrência da gravidez. Sua 

identificação nas mulheres em idade fértil na comunidade permite orientações às que 

estão vulneráveis no que concerne ao planejamento familiar e aconselhamento pré-

concepcional. Assim, é importante que as mulheres em idade reprodutiva, 

especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade, tenham acesso aos serviços 

de saúde e oportunidade de estar bem informadas e na melhor condição física 

possível antes de engravidar. Como exemplo: uma mulher diabética, que deve estar 

bem controlada antes de engravidar. 

Os fatores de risco gestacional podem ser identificados no decorrer da 

assistência pré-natal desde que os profissionais de saúde estejam atentos a todas as 

etapas da anamnese, exame físico geral e exame gineco-obstétrico. Contudo, podem 

ainda ser identificados por ocasião da visita domiciliar, razão pela qual é importante a 

coesão da equipe. 

Na maioria dos casos a presença de um ou mais desses fatores não significa a 

necessidade imediata de recursos propedêuticos com tecnologia mais avançada do 

que os comumente oferecidos na assistência pré-natal de baixo risco. No entanto, é 

importante uma maior atenção da equipe de saúde a essas gestantes. Assim, pode 

significar apenas uma frequência maior de consultas e visitas domiciliares, sendo o 

intervalo definido de acordo com o fator de risco identificado e a condição da 

gestante no momento. 

Durante a assistência pré-natal, muitos fatores implicados no risco gravídico 

devem ser lembrados e identificados mediante procedimentos de rastreamento e 

diagnóstico, conforme apresentado na Seção 2.2. Assim, dando continuidade ao 

assunto, procura-se referir esses fatores agrupando-os em relação ao evolver da 

gestação, do parto e das condições do recém-nascido. Embora uma variada gama 

de quadros possa ser lembrada, foi dado ênfase para os que habitualmente se 

evidenciam na prática diária, sugerindo a complementação oportuna no Manual 
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técnico (Ministério da saúde 2012). Dessa forma, os fatores de risco gestacionais 

presentes anteriormente à gestação se dividem em: 

1. Características individuais e condições sóciodemográficas desfavoráveis: 

 Idade maior que 35 anos; 

 Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos; 

 Altura menor que 1,45 cm; 

 Peso gestacional menor que 45 kg e maior que 75 kg (IMC<19 e 

IMC>30); 

 Anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos; 

 Situação conjugal insegura; 

 Conflitos ambientais desfavoráveis; 

 Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; 

 Hábitos de vida- fumo e álcool; 

 Exposição a riscos ocupacionais  

2. História reprodutiva anterior: 

 Abortamento habitual; 

 Morte perinatal explicada e inexplicada; 

 História de recém-nascido com crescimento restrito ou malformado; 

 Parto pré-termo anterior; 

 Esterilidade/ infertilidade; 

 Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que cinco anos; 

 Nuliparidade e grande multiparidade; 

 Síndrome hemorrágica ou hipertensiva;  

 Diabetes gestacional; 

 Cirurgia uterina anterior 

3. Condições clínicas preexistentes: 

  Hipertensão arterial; 

 Cardiopatias; 

 Pneumopatias; 

 Nefropatias; 
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 Endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias); 

 Hemopatias; 

  Epilepsia;  

 Doenças infecciosas; 

 Doenças autoimunes; 

 Ginecopatias; 

 Neoplasias  

 

Os outros grupos de fatores de risco referem-se a condições ou complicações 

que podem surgir no decorrer da gestação transformando-a em uma gestação de 

alto risco: 

1. Exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos. 

2. Doença obstétrica na gravidez atual: 

 Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume 

de líquido amniótico; 

 Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada; 

 Ganho ponderal inadequado; 

 Pré-eclâmpsia e eclampsia; 

 Diabetes gestacional; 

 Amniorrexe prematura; 

 Hemorragias da gestação; 

 Insuficiência istmo-cervical; 

 Aloimunização  

 Óbito fetal. 

3. Intercorrências clinicas: 

 Doenças infectocontagiosas vividas durante a presente gestação 

 Doenças clínicas diagnosticadas pela primeira vez nessa 

gestação. 

Assim, é necessário que os profissionais que prestam assistência as 

gestantes estejam atentas à existência desses fatores de riscos e avaliá-los 

dinamicamente, de maneira a determinar o momento em que a gestante necessite de 
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assistência especializada ou de Inter consultas com outros profissionais. Sendo, 

fundamental selecionar os procedimentos de rastreamento e diagnóstico para 

compensar ou curar intercorrências clínicas e obstétricas, em paralelo às condições 

fetais de bem-estar e maturidade, de maneira que, com maior propriedade, se possa 

decidir sobre a conduta a ser adotada (Peixoto 2014). 

Portanto, pode-se concluir que o risco gravídico deve ser abordado em 

relação aos dois setores do binômio mãe-feto, de forma separada, cada qual a seu 

tempo e por parâmetros definidos, com o objetivo comum de instituir procedimentos 

de identificação de conduta que visam minimizar os índices de morbidade e 

mortalidade.  

2.2.3. Classificação Quanto ao Nível de Risco Gestacional  

A classificação quanto ao nível de risco da gestação significa tomar uma decisão 

sobre a gravidade da doença. Para cada um dos sintomas principais avaliados na 

gestante, será selecionada uma categoria ou classificação, a qual corresponde à 

gravidade ou maior risco durante a gestação. É importante ressaltar que, as 

classificações não são diagnósticas precisos das doenças, mas categorias que 

orientam a determinação de ações e do tratamento apropriado. 

De acordo com Peixoto (2014), existem três maneiras possíveis de classificar o 

risco de uma gestante ao longo da gestação: gestação de baixo risco, gestação de 

médio risco e gestação de alto risco.                

É importante salientar que boa parte destes sinais somente são 

diagnosticados mediante a realização de exames laboratoriais, muitas vezes de 

custo elevado, e/ou condutas específicas mais sofisticadas, em alguns casos não 

acessíveis a todas as gestantes. Com isso, neste primeiro momento, foi desenvolvido 

uma Tabela de scores para classificação de gestantes de alto risco baseado na 

Tabela apresentada. Dessa forma, visando fornecer um apoio do nível de risco da 

gestação, no momento da consulta, auxiliando a equipe medica no processo de 

encaminhamento para auxiliar no diagnostico final. 
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2.3. Telessaúde e Teleconsultoria 

A Telessaúde consiste no uso das tecnologias da informação e comunicação 

para atividades a distâncias relacionadas a saúde, em seus diversos níveis (primário, 

secundário e terciário). Possibilitando a interação entre profissionais de saúde ou 

entre estes e seus pacientes, bem como o acesso remoto a recursos de apoio 

diagnósticos (Brasil, 2013).  

Além disso, fazem parte dos objetivos da Telessaúde: a redução de custos e 

tempo de deslocamento; a fixação dos profissionais de saúde nos locais de difícil 

acesso; a agilidade no serviço prestado e a otimização dos recursos do sistema 

como um todo. Desta forma, beneficiando aproximadamente 10 milhões de usuários 

do serviço de saúde provido pelo governo brasileiro, chamado de Sistema Único de 

Saúde - SUS (Telessaúde brasil Redes, 2012) 

As principais ações da Telessaúde são: teleconsultoria, telediagnóstico, tele-

educação e segunda opinião formativa. A teleconsultoria, objeto deste trabalho, é 

uma consulta registrada e realizada entre os profissionais e gestores da área de 

saúde por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional. O principal objetivo 

é esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos e ações de saúde, e seu fluxo 

pode ser observado na Figura 2.3.   
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Figura 2.2: Protocolo de comunicação da Teleconsultoria 

Fonte: Adaptação (Brasil 2013)  

O serviço de teleconsultoria pode acontecer de duas formas: 

▪ síncrona - realizada em tempo real, geralmente por chat, web ou 

videoconferência; 

▪ assíncrona - realizada por meio de mensagens off-line, com um determinado 

prazo em dias para se obter uma resposta. 

Dessa forma, para efeito deste trabalho, foi utilizado a comunicação assíncrona. 

2.4. Sistemas inteligentes   

 Diante da globalização, revolução tecnológica, acesso rápido às informações 

e/ou serviços e gerenciamento eficaz, somados aos avanços da computação 

distribuída, da inteligência computacional e da evolução dos meios de comunicação, 

como a internet, as organizações começaram a exigir cada vez mais 

desenvolvimento de sistemas computacionais inteligentes (Leite 2011). Com isso, a 

tecnologia passa a ser o ponto central de uma revolução que tem como aliados a 

internet, os softwares, os hardwares e a comunicação. 

 No entanto, alguns desafios começaram a surgir diante das necessidades 

listadas anteriormente, como: 
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 Acesso ao que seja relevante; 

 Identificação de oportunidades; 

 Ação no momento preciso; 

 Manipulação de grandes volumes de dados e informação; 

 Integração; 

 Simulação de novos métodos, processos e tecnologias. 

 Os avanços da computação distribuída, da inteligência artificial e da evolução 

dos meios de comunicação, como internet, têm permitido o desenvolvimento de 

sistemas capazes de romper com antigos processos.  Agregando valor e provendo 

vantagens no uso destas novas tecnologias – fatores que colaboram para aumento 

da competividade. 

 A Inteligência Computacional (IC) possibilita, através de técnicas muitas vezes 

inspiradas na natureza, o desenvolvimento de Sistemas Inteligentes (SI) que imitem 

aspectos do comportamento humano, tais como: aprendizado, percepção, raciocínio, 

evolução e adaptação. Alguns exemplos de técnicas de IC são: Redes Neurais 

Artificiais, técnica inspirada em neurônios biológicos; Computação Evolucionária, 

inspirada em evolução biológica; lógica fuzzy, inspirada em processamento 

linguístico; e Sistemas Especialistas, inspirada em processo de inferência 

(Engelbrecht 2007).  

 Os SI são bastante úteis e importantes, uma vez que possibilitam utilizar o 

conhecimento para desempenhar tarefas ou para a resolução de problemas, além de 

apresentarem a capacidade de realizar associações e inferência para trabalhar com 

problemas complexos que se assemelham a problemas reais (Rezende 2003).  

 Os SI apresentam algumas características que são importantes a destacar, 

tais como: habilidades para armazenar, recuperar, adaptar e modificar seu contexto 

para desempenhar tarefas ou resolver problemas de forma inteligente; e a 

capacidade para aproveitar associações e inferências para atuar em problemas 

complexos que se assemelham a problemas reais. Para ser considerado inteligente, 

um sistema computacional deve apresentar algumas características em sua 

arquitetura, como: 

 Possuir pelo menos um subconjunto dessas habilidades; 
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 Ter ciência como elas modelam tarefas específicas. 

Dessa forma, para que um sistema seja capaz de auxiliar na tomada de decisão 

é necessário que o sistema informatizado seja capaz de identificar padrões e 

trabalhar essas informações. Para tanto, é necessário fazer a coleta de dados, 

realizar o pré-processamento, representar os dados e, por último, tomar decisões 

com base nas informações extraídas. Assim, é necessário a escolha de técnica ou 

conjunto de técnicas (Leite 2011) que melhor desempenhará estas funções. Para 

efeito desta tese, será apresentado os sistemas especialistas baseados em regras. 

Verificou-se que os sistemas baseados em conhecimento constituem 

ferramentas eficazes na difusão de informações em saúde e no auxílio à tomada de 

decisão. 

2.4.1. Sistema Especialista Baseado em Regras 

 Grande parte das aplicações de relevância prática em Inteligência Artificial (IA) 

está baseada na concepção de modelos computacionais do conhecimento 

empregado por um especialista humano, dentre as quais, destacam-se os sistemas 

especialistas baseados em regras. 

Um Sistema Especialista (SE) é um sistema computacional que emula a 

estratégia de resolução de problemas de um especialista humano, ou seja, utiliza o 

conhecimento especialista humano para resolver problemas do mundo real, que 

normalmente exigiriam inteligência humana. Apesar de que um SE não pode chegar 

a possuir a capacidade cognitiva de um especialista humano, na ausência deste 

constitui-se em uma ferramenta importante de resolução de problemas. Tais 

sistemas encontram utilidade em uma vasta gama de aplicações, dentre elas:  

 Em situações em que a base de conhecimento pode ser bem caracterizada 

por um especialista humano, mas não pode ser facilmente transmitida a outros 

seres humanos;  

 Em situações em que devem ser tomadas ações repetitivas e em que erros 

humanos devem ser evitados; 

 Em tarefas como contabilidade, diagnóstico, controle de processos, operações 

financeiras e gerenciamento de recursos ou atividades produtivas. 
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Um dos primeiros usos dos sistemas computacionais baseados em regras foi o 

trabalho de (Newell 1972), onde regras de produção foram usadas para modelar 

resolução de problemas de comportamento humano. Um sistema baseado em regras 

típico consiste, em geral, de quatro principais componentes. Estes elementos são 

apresentados na Figura 2.3 e são descritos a seguir: 

 

 

Figura 2.3: Componentes de um Sistema Especialista Baseado em Regras 

 

1. Base de Regras: a base de regras (também chamada de base de 

conhecimento) é o conjunto de regras que representa o conhecimento sobre o 

domínio e é utilizada pela máquina de inferência para processar os dados de 

entrada. A forma geral de uma regra é: 

 

SE < antecedente > ENTÃO < consequente > 

 

Tais regras são interpretadas no sentido de que, se os antecedentes da regra 

são avaliados como verdade (ou seja, se a combinação booleana das 

condições é verdade), as ações nas consequentes são executadas. Cada 

antecedente de uma regra normalmente verifica se a instância do problema 

particular satisfaz alguma condição. Por exemplo, um antecedente em uma 

regra em um sistema especialista médico poderia ser: “o paciente já havia 

passado por uma cirurgia cardíaca? ”. A complexidade dos antecedentes pode 
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variar muito, dependendo do tipo de linguagem utilizado. Por exemplo, em 

algumas línguas, pode-se ter antecedentes tais como: “a idade da pessoa é 

entre 10 e 30? ”. Os consequentes de uma regra normalmente alteram a 

memória de trabalho, de modo a incorporar as informações obtidas pela 

aplicação da regra. Isto poderia significar a adição, modificação ou até mesmo 

exclusão de elementos na memória de trabalho. Eles também poderiam incluir 

ações como ler a entrada de um usuário, mensagens de impressão, acesso a 

arquivos, etc; 

2. Memória de trabalho: representa o conjunto de fatos conhecidos sobre o 

domínio em questão. Os elementos refletem o estado atual do mundo e, 

normalmente, contêm informações sobre o caso particular do problema a ser 

abordado. Por exemplo, em um sistema médico especialista, memória de 

trabalho poderia conter os detalhes de um paciente particular a ser 

diagnosticado. A memória de trabalho é a forma de armazenamento em um 

sistema baseado em regras e ajuda o sistema centrar a sua resolução de 

problemas; 

3. Motor de inferência: busca derivar novas informações sobre um determinado 

problema a partir das regras na base de regras e do conhecimento específico 

da situação na memória de trabalho. Tendo a premissa de que as bases de 

conhecimento são padronizadas e que os mecanismos de inferência sigam 

um padrão de busca, o mecanismo de inferência irá encontrar a melhor 

solução dentre um conjunto racional pré-determinado na base de 

conhecimento, chegando à resposta mais próxima do ideal esperado pelo 

usuário; 

4. Interface do usuário: é talvez o elemento em que os desenvolvedores de 

sistemas especialistas dedicam mais tempo projetando e implementando. 

Pode assumir formas variadas, dependendo de como foi implementado o 

sistema especialista. Em todo caso, a interface com o usuário é responsável 

por tornar o uso do sistema fácil e agradável, eliminando-se as 

complexidades. É necessário também que a interface com o usuário seja 

bastante flexível, de modo que a interação entre o usuário e o sistema 
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especialista conduza a um processo de navegação eficiente na base de 

conhecimento, durante o processamento das heurísticas (Mendes 1997). 

 

Na literatura existem inúmeros trabalhos de sistemas especialistas 

(Feigenbaum e Buchanan 1993, Shortliffe 1976, Jadhav e Sattikar 2014, Myers 

1987), são listados alguns exemplos:  

 DENDRAL: é considerado o primeiro sistema especialista, por causa do seu 

modo automático de tomar decisões e resolver problemas relativos à química 

orgânica. Foi inteiramente escrito em Lisp. DENDRAL é um sistema 

especialista que começou a ser desenvolvido em 1965, na Universidade de 

Stanford, sendo um projeto pioneiro em inteligência artificial. O objetivo do 

projeto foi desenvolver soluções capazes de encontrar as estruturas 

moleculares orgânicas a partir da espectrometria de massa das ligações 

químicas presentes em uma molécula desconhecida (Feigenbaum e 

Buchanan 1993). 

 MYCIN: surgiu no laboratório que havia criado anteriormente o sistema 

especialista DENDRAL, mas enfatizava a utilização de regras de julgamento 

em que havia elementos de incerteza (conhecidas como fatores de 

segurança) que lhes eram associados. Foi escrito em LISP, no início dos anos 

70, para identificar bactérias causadoras de infecções graves, tais como 

bacteriemia e meningite, e para recomendar antibióticos com a dose ajustada 

para o peso corporal do paciente. O nome derivou dos mesmos antibióticos, 

uma vez que muitos antibióticos continham o sufixo “mycin”. O sistema MYCIN 

também foi utilizado para o diagnóstico de doenças da coagulação sanguínea, 

sendo composto por aproximadamente 450 regras (Shortliffe 1976). 

 PROSPECTOR: é um sistema especialista desenvolvido para ser utilizado em 

exploração mineral, foi desenvolvido pelo Stanford Research Institute. Nove 

especialistas (geólogos) contribuíram para produzir a sua base de 

conhecimento, a qual usa uma estrutura híbrida que incorpora mais de 1000 

regras; 
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 INTERNIST I: o INTERNIST foi um dos primeiros sistemas de apoio à decisão 

clínica destinados a apoiar diagnóstico, em 1970. O INTERNIST-I é um 

sistema especialista baseado em regras sistema desenvolvido na 

Universidade de Pittsburgh, em 1974, para a diagnóstico de problemas de 

diagnósticos complexos em geral da medicina. Ele usa observações de 

pacientes para deduzir uma lista de compatível estado de doença (com base 

em uma árvore-estruturada no banco de dados que relaciona as doenças com 

sintomas). No início dos anos 1980, reconheceu-se que o produto mais 

valioso do sistema era sua base de conhecimento médico. Esta foi usada 

como base para sistemas sucessores incluindo CADUCEUS e Referência 

Médica Rápida (RMR 1) (Myers 1987). 
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Capítulo 3 
 

3. Estado da Arte 

 Este capítulo apresenta os trabalhos correlatos com o objeto de pesquisa 

desta tese e está organizado da seguinte forma:  

3.1 Trabalhos Analisados: apresenta um levantamento dos trabalhos 

analisados neste estudo;  

3.2   Estudo Comparativo: apresenta um estudo comparativo entre os 

trabalhos analisados e o trabalho proposto nesta tese. 

3.1. Trabalhos Analisados 

 Motivados pela implantação de novas tecnologias, as quais envolvem 

modelagens e/ou simulações de ambientes reais e desenvolvimento de aplicações 

médico-hospitalares voltadas a otimizar os processos da área de saúde, é que as 

pesquisas contribuem para melhorar o desempenho dos serviços prestados, sendo, 

portanto, um instrumento que possibilita otimizar o atendimento e minimizar os riscos 

à saúde dos pacientes – fatores que contribuem para melhoria da qualidade da 

saúde da população.  

 Dessa forma, algumas soluções computacionais vêm sendo desenvolvidas 

visando otimizar o processo de encaminhamento e classificação de gestação de alto 

risco. Entre tais sistemas, pode-se destacar Gaspar et al. (2013) que é apresentado 

um Sistema de Informação em Saúde (SIS) para o monitoramento da qualidade da 

assistência obstétrica e neonatal, denominado SISMater. No trabalho é realizado um 

estudo científico de caráter interdisciplinar entre a medicina, ciência da informação e 

da computação que compreende um levantamento exploratório do cenário da 

assistência obstétrica e neonatal com enfoque especial na documentação clínica 

proveniente da atenção à saúde de parturientes e neonatos. Além disso, foi proposto, 

implementado e testado um protótipo (software) de apoio à gestão de serviços de 

saúde capaz de coletar e registrar dados clínicos, implementando o Registro 
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Eletrônico em Saúde (RES) obstétrico. Teve ainda como objetivo o desenvolvimento 

de um painel de indicadores de qualidade da assistência materno-infantil (neonatal) 

que atenda às necessidades de informação próprias desta área de atuação médica. 

 Em Mahmud e Keyson (2013b) é apresentada uma proposta de 

desenvolvimento de um sistema móvel de diagnóstico para apoio ao pré-natal em 

países em desenvolvimento. De acordo com o trabalho, o sistema de apoio de 

diagnóstico terá um banco de dados onde as informações demográficas, informações 

de visitas ao centro de saúde primário e detalhes da gravidez anterior são 

armazenados. A parte da interface gráfica do usuário será usada para recuperação 

dessa informação e ponto de acesso para o centro de atenção primária. Terá ainda o 

algoritmo automatizado que irá analisar os fatores de risco e irá prover decisões. De 

acordo com os autores, no geral, o sistema apoiará gestantes rurais com base em 

fatores contextuais locais, tais como necessidades de saúde primária, onde ocorrem 

comumente mais doenças durante o período de gravidez 

 Em Jalil et al. (2014), desenvolveram uma plataforma de Telessaúde para a 

gerenciamento do pré-natal, denominada monitoramento integrado e remoto de pré-

natal. O objetivo era a troca de informações entre parteiras nas áreas rurais e 

médicos especialistas a longa distância. Visando reduzir a taxa de mortalidade 

materna existente em áreas rurais.  

Aditya et al. (2014) desenvolveram um kit de pré-natal para auxiliar as 

parteiras em áreas rurais na triagem de gestantes de alto risco. Para isso, uma 

plataforma de Telessaúde foi utilizada para a comunicação com os médicos 

especialistas. Já em Supriyant et al. (2015), foi desenvolvido um sistema inteligente 

para triagem de gravidez de alto risco em áreas rurais. O método Processo de 

Hierarquia Analítica foi utilizado para a tomada de decisões no processo de 

diagnóstico de gestação de alto risco. 

 Edelman et al. (2014), é apresentada a implementação de uma ferramenta 

eletrônica de histórico genômico e saúde familiar no pré-natal primário, denominada 

PHP, do inglês The Pregnancy and Health Profile. É uma ferramenta software livre 

de avaliação de risco genético para provedores de pré-natal primárias que coleta, por 

meio das entradas do paciente, informações do histórico de saúde familiar, pessoal e 
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histórico de saúde obstétrica. Realiza a avaliação de risco e apresenta para o 

profissional de saúde apoio à decisão durante o encontro pré-natal. 

No trabalho de Lam (2015), propôs uma nova arquitetura de sistema de apoio 

à decisão clínica de gestação de alto risco através da ontologia. Em Okpor (2015), a 

lógica fuzzy foi utilizada para auxiliar no diagnóstico médico em diabetes gestacional. 

O sistema especialista proposto eliminava a incerteza e imprecisão associada com o 

diagnóstico de diabetes gestacional. Umoh e Nyoho (2015), desenvolveu um 

framework utilizando inteligência computacional para diagnósticos de cuidados em 

saúde e monitoramento dos fatores de riscos nas gestantes. Assim, disponibilizando 

uma plataforma de apoio à decisão para pesquisadores e médicos em relação a 

fatores de risco na gravidez. 

Com relação ao protocolo de encaminhamento, o trabalho de Ferreira et. al. 

(2006) analisou as causas mais prevalentes de encaminhamento através de duas 

fontes de informações: o diagnóstico no boletim de atendimento e o diagnóstico 

realizado no ambulatório de pré-natal de alto risco da unidade de atenção 

secundária. 

Na pesquisa de Silva et.al. (2014) e Carvalho (2014), foi realizado um estudo 

exploratório de encaminhamentos das UBS para MEJC. A triagem realizada pelos 

médicos aconteceu em gestantes de alto risco que apresentaram doenças 

cardiovasculares, pré-eclâmpsia e Síndrome da Imunodeficiência Humana 

(HIV/aids). Observou-se que é necessário um sistema de referência e contra 

referência, e uma equipe interdisciplinar competente e qualificada, para diagnosticar 

precocemente e promover o seguimento de mulheres com risco cardiovascular, 

através da educação em saúde, durante o ciclo. 

3.2. Estudo Comparativo 

Considerando os trabalhos apresentados, observa-se que alguns dos 

sistemas disponíveis utilizam a plataforma de Telessaúde para troca de 

informações entre os profissionais de saúde. Sob a perspectiva de auxílio ao 
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diagnóstico, as pesquisas analisadas seguem a linha de desenvolvimento de 

sistemas especialistas aplicados ao auxílio do diagnóstico médico, utilizando 

técnicas de inteligência artificial na realização de pré-diagnósticos com relação 

aos fatores de risco gestacional. Alguns trabalhos abordam o protocolo de 

encaminhamento, identificando as causas mais prevalentes e a realização da 

triagem em alguns diagnósticos específicos. 

A Tabela 2 apresenta um comparativo entre as principais características 

destes trabalhos e o trabalho apresentado nesta tese: Plataforma de Telessaúde 

(PT), Protocolo de Encaminhamento (PE), Web (W), Registro de Dados (RD), 

Técnica de Inteligência Computacional (TIC), Conhecimento do Especialista (CE). 

Tabela 2: Comparativo entre os trabalhos relacionados e o trabalho desenvolvido nesta 

pesquisa 

Pesquisas PT PE W RD TIC CE 

Gaspar et al. (2013)      X   X  

Mahmud e Keyson (2013b)   X X   

Jalil et al. (2014)  X  X X  X 

Aditya et al. (2014)  X X X X  X 

Supriyant et al. (2015)  X X X X  

Edelman et al. (2014)    X X  

Lam (2015)   X X X  

Okpor (2015)     X X 

Umoh (2015)   X X X  

Ferreira et. al. (2006)   X     

Silva et.al. (2014)  X     

Carvalho (2014)  X     

Eileithyia X X X X X X 

                                                  Fonte: Autoria Própria 

 Diante do exposto, esse trabalho apresenta como diferencial a integração de 

um sistema especialista com a plataforma de Telessaúde e o processo de 

encaminhamento visando dar um suporte facilitado e rápido aos profissionais da 
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saúde na execução dos protocolos de assistência pré-natal no sistema de saúde 

provido pelo governo brasileiro. Portanto, é proposto um sistema especialista 

baseado em regras para auxílio ao diagnostico com classificação do risco 

gestacional, integrado a uma plataforma de Telessaúde para a troca de informações 

entre os profissionais de saúde na execução de protocolos de assistência ao pré-

natal (encaminhamento). 
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Capítulo 4 
 

Eileithyia - Arquitetura Especialista de Telessaúde para  

Classificação de Gestações de Alto Risco  

 Este Capítulo descreve uma Arquitetura Especialista de Telessaúde para 

Classificação de Gestação de Alto Risco, denominado, Eileithyia, objeto de estudo 

desta tese de doutorado. Assim, para melhor entendimento, está dividido nas 

seguintes seções: 

4.1 Contextualização: apresenta as considerações iniciais e descreve o processo 

de obtenção da autorização para aquisição do conhecimento do especialista 

por meio de reuniões, a origem e o acesso aos dados e como eles foram 

obtidos; 

4.2  Visão Geral do Fluxo de Atividades: apresenta o fluxo de atividades do 

processo de encaminhamento de gestantes; 

4.3  Eileithyia - Arquitetura Proposta: apresenta a visão geral e o 

funcionamento da Eileithyia; 

4.4  Eileithyia – Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento: caracteriza todos 

os componentes envolvidos no processamento e suas etapas;  

4.1 Contextualização  

 Considerando que as demandas por sistemas de informação na área médica 

são crescentes, bem como os benefícios apresentados por estes sistemas, observa-

se a crescente necessidade de sistemas que incorporem características especialistas 

para o melhor gerenciamento dos dados, propiciando maior eficácia em suas 

aplicações. 

Tendo ciência da importância do acompanhamento e cuidados realizados à 

gestante durante o pré-natal e visando aplicação prática deste trabalho em cenário 

real, foi desenvolvida a Eileithyia, a ser utilizada pelos profissionais de saúde. Desse 

modo, a arquitetura foi incorporada a Plataforma de Telessaúde, de modo a realizar 
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as atividades descritas neste Capítulo, assim fornecendo ao profissional de saúde 

um auxilio no diagnóstico, ou seja, os indicadores do processo de encaminhamento 

quanto ao nível de risco da gestação. 

É importante ressaltar que, para o desenvolvimento da arquitetura foram 

realizadas entrevistas com residentes do Programa de Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia, com um médico especialista, um professor do 

departamento de tocoginecologia, uma enfermeira, profissionais de tecnologia da 

informação, uma assistente social e uma nutricionista, formando equipes distribuídas 

e multiprofissionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da 

Maternidade Escola Januário Cicco. 

Dessa forma, para validação da arquitetura foi realizado um estudo de caso na 

Maternidade Escola Januário Cicco. Optou-se pela MEJC, pois a mesma é referência 

do SUS em Saúde da Mulher no acompanhamento de gestantes de alto risco. 

Para a aquisição dos dados, foi realizada uma análise documental das 

informações contidas nas fichas de pré-consulta adotadas no setor de Pré-Natal de 

Alto Risco (PNAR) da MEJC (Apêndice C). Dessa forma, registrando todos os 

encaminhamentos das gestantes que foram atendidas no serviço de PNAR da 

MEJC. Este foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (parecer 611.510, de 25/04/2014 – Apêndice B). Foi dada 

anuência da instituição para o acesso aos dados das pacientes, através do Termo de 

Autorização Institucional para o uso de documentos do paciente. 

Os dados contidos nas fichas de encaminhamento passaram por um processo 

de filtragem necessário para remover alguns dados inconsistentes, por exemplo, de 

grafia e campos sem informações. Além disso, muitas informações estavam 

inseridas de forma redundante.  

A base de dados foi gerada entre maio de 2015 e maio de 2016, totalizando 

1380 encaminhamentos. Os motivos de encaminhamento das gestantes foram 
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classificados como: i) alto risco com encaminhamento, ii) alto risco sem 

encaminhamento e iii) risco habitual, adotado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2012).  

Assim, mediante as orientações e informações coletadas com os especialistas 

médicos (clínicos gerais e ginecologistas), foram identificados os principais fatores de 

risco que podem ser apresentados pelas gestantes no decorrer da gestação e quais 

os principais elementos a serem considerados ao longo da gestação, de modo a 

possibilitar a construção da base de regras com base no conhecimento do 

especialista. 

4.2 Visão Geral do Fluxo de Atividades  

 

Para o desenvolvimento da arquitetura, inicialmente foi definido o fluxo de 

atividades do processo de encaminhamento de gestantes adotado pelo Ministério da 

Saúde brasileiro (Brasil, 2012). É possível visualizar o processo na Figura 4.1. 

Dessa forma, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro (Brasil, 2012), as 

gestantes devem ser acompanhadas por consultas periódicas chamadas de pré-

natal.  Essas consultas visam monitorar o desenvolvimento da gestação, permitindo 

o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna 

(Rodrigues et.al, 2011). As consultas de pré-natal deverão ser realizadas nas UBS. 

Nessas consultas a gestante pode apresentar um quadro patológico grave ou 

alterações significativas nos exames, e o médico ou a enfermeira responsável deve 

preencher uma ficha de referência e encaminhar a gestante com urgência para o 

hospital de referência (Araújo, 2015). 

Uma vez encaminhada, a gestante é atendida no hospital pelo Preceptor ou 

Residente, sendo, portanto, realizada a triagem no próprio hospital para confirmar se 

realmente é de alto risco ou não. Sendo de alto risco, a mesma é atendida e alguns 

procedimentos serão executados, caso contrário, não sendo de alto risco, a paciente 

será retornada de volta para o UBS através da ficha de contra referência. Todo este 

processo de encaminhamento pode ser visto na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Fluxo de encaminhamento da UBS para o Hospital de Referência: Modelo 

Tradicional. 

Fonte: Autoria Própria 

Os encaminhamentos das gestantes são realizados de diferentes formas, desde 

folhas de receituário até fichas de referências do SUS, como também por motivos 

diversos, e muitas vezes a gestante encaminhada não apresenta o quadro de alto 

risco. Dessa forma, o atendimento muitas vezes é realizado acima da capacidade de 

estrutura física e de pessoal, dificultando o intervalo correto a ser obedecido para o 

retorno da consulta, conforme preconizam os protocolos (Cornetta, 2015). Esse fato, 

dificulta a qualidade do atendimento e eleva o custo da saúde devido ao 

deslocamento dessas pacientes (Junior, 2008). 

Foi observado no estudo de Cornetta (2015), que cerca de 30% das avaliações 

de encaminhamentos não confirmaram que a gravidez era de risco e em 18% deles 

não foi possível identificar o motivo por serem ilegíveis. O trabalho de Araújo (2015) 

analisou que 36,5% das pacientes são encaminhadas como sendo gestantes de alto 

risco, mas na verdade não eram. 

Na Figura 4.2, apresenta a solução proposta em que visa automatizar o 

processo de encaminhamento sem a necessidade do deslocamento das gestantes. 

Assim, os profissionais de saúde que fazem o pré-natal na UBS iriam inserir os 

dados da gestante no sistema, tais como: dados pessoais, antecedentes patológicos 

pregressos, gineco-obstétricos, familiares e pessoais, além dos exames laboratoriais, 

físicos e ultrassonografias. 
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Figura 4.2: Fluxo de encaminhamento da UBS para o Hospital de Referência: Modelo com 

a Arquitetura Proposta. 

Fonte: Autoria Própria 

Em seguida, o sistema especialista analisa os dados e faz a classificação 

visando auxiliar os médicos na tomada de decisão quanto a definição do risco 

gestacional. E assim, a gestante será encaminhada apenas quando foi identificado 

que é de alto risco pelos médicos especialistas usando uma plataforma de 

Telessaúde. 

As classificações dos casos de encaminhamentos são categorizadas da 

seguinte forma: 

● Alto risco com encaminhamento: a gestante é classificada como alto risco, 

necessitando de atendimento especializado no pré-natal de alto risco; 

● Alto risco sem encaminhamento: a gestante é classificada como alto risco, no 

entanto, não apresenta quadro patológico para atendimento especializado, 

sendo atendida na atenção básica; 

● Risco habitual:  a gestante recebe atendimento de pré-natal na atenção básica 

pelo médico ou enfermeiro. 

4.3 Eileithyia - Arquitetura Proposta 

 Baseado na Figura 4.2, a arquitetura proposta é apresentada na Figura 4.3, 

sendo composta por três componentes: componente de aquisição de dados, 

componente de processamento (especialista) e componente de pós-processamento. 

Cada um desses componentes interage de forma colaborativa, para que o 

encaminhamento da gestante possa ser realizado de forma consistente durante o 
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período de pré-natal. Dessa forma, permitindo a comunicação entre os profissionais 

de saúde, para obter informações detalhadas sobre as condições de saúde da 

gestante.  

Figura 4.3: Visão Geral da Arquitetura Proposta 

O Componente de aquisição de dados é utilizado nas UBS pelos profissionais 

de saúde. Somente os usuários cadastrados no sistema podem inserir e ter acesso 

às informações das gestantes, através de uma autenticação baseada em login e 

senha. A inserção de dados é feita através de um formulário virtual, que recebe as 

seguintes informações das pacientes: dados históricos (cadastro de antecedentes), 

dados atuais (exames laboratoriais, físicos, ultrassonografia e observações) das 

pacientes, juntamente com uma descrição do estado de saúde da gestante.  Em 

seguida, estes dados são enviados para um servidor Web, permitindo o acesso 

posterior pelo hospital de referência, como apresentado na Figura 4.4. 

Figura 4.4: Componente de Aquisição de Dados 
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O Componente de processamento é o núcleo principal da arquitetura e 

responsável pelo processamento dos dados da gestante e classificação (pré-

diagnóstico) do risco gestacional (risco habitual, alto risco sem encaminhamento e 

alto risco com encaminhamento), como apresentado na Figura 4.5. Este componente 

é flexível e permite o acoplamento de mecanismos inteligentes (sistemas 

especialistas) variados para a análise dos dados, proporcionando: aquisição do 

conhecimento especialista, geração da base de regras, automatização do processo e 

maior precisão do pré-diagnóstico (Lakshmi et. al, 2015; Pereira et. al., 2015). 

 

Figura 4.5: Componente Especialista 

Assim, foi criada uma tabela de índice, denominada protocolo de 

encaminhando para classificação de alto risco, que apresenta como critérios 

alguns fatores clínicos, socioeconômicos e patológicos (pessoais e obstétricos). 

Estes fatores são identificados através de uma pontuação que possui valores 

diferentes de acordo com o significado de cada fator, como apresenta a Tabela 3. 
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Tabela 3: Scores de Fatores de Riscos 

Fatores 
socioeconômicos  

 Fatores clínicos  

Adolescente: (-) de 
15 anos 

1 Miomatose uterina 1 

Jovem: De 15 a 34 
anos 

0 Incompatibilidade ABO 1 

Adulta: (+) de 35 
anos 

1 Ameaça de aborto 5 

Peso  Sifilis na gestação  5 
Baixo: < 45 kg 5 Placenta prévia 5 

Normal: >45 a 75kg 0 Doença Psiquiátrica 5 

Alto: >75 kg 5 
Malformação fetais 

atual 
10 

Situação Familiar  Doença hemolítica                        10 
Casada  0 Isoimunização 10 

Solteira 1 
Polidramnio/oligoidram

nio           
10 

União Estavel  0 
Crescimento uterino 

retardo         
10 

Divorciada 1 NICI-II-III                                     10 
Escolaridade  Hipertensão 10 
Sem instrução 1 Diabetes     10 
I grau completo 0,5 Gemelar 10 

I grau incompleto 0,5 Incomp. Istmo cervical                 10 
II grau completo 0 Cardiopatias   10 

II grau incompleto 0,5 Varizes acentuadas                       10 
Superior 0 Doença Auto-imunes                   10 

Renda Familiar  Cancêr materno 10 
Menor que 1 salário 1 Doença Renal grave                                      10 

1 salário 1 Epilepsia      10 
Maior que 1 salário 0 AIDS/HIV                                  10 

                                                  Fonte: Autoria Própria 

A Tabela de índice foi baseada em reuniões com médicos especialistas, no 

Manual da Gestação de Alto Risco (Brasil, 2012), no Manual de Assistência pré-natal 

(Peixoto, 2014) e nas fichas de pré-consulta adotadas no setor de PNAR da MEJC. 

Evidentemente que os fatores se interligam, contudo, à ação criteriosa da equipe 

especialista os analisará em conjunto. 

Assim, para a elaboração das regras, foram definidas as classificações quanto 

ao risco gestacional de acordo com as pontuações dos fatores. A pontuação é 

calculada através de um somatório de escores, de acordo com a equação (1), com 
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as informações das gestantes que foram apresentadas na Tabela 4, da seguinte 

forma: 

         (1) 

                                                                     

Onde: fi, fp, fec, frf, fe, fp são fatores relacionados à idade, peso, estado civil, 

renda familiar, escolaridade e patologias, respectivamente. 

Dessa forma, a base de regras foi criada com a seguinte estrutura:  

 Regra 1: Se pontuação >= 10 então Alto Risco Com Encaminhamento (ARCE)  

 Regra 2: Se pontuação < 10 e pontuação > =5 então Alto Risco Sem 

Encaminhamento (ARSC) 

 Regra 3: Se pontuação <= 4 então Risco Habitual (RH) 

Para exemplificar definiu-se algumas regras para a arquitetura utilizando três 

fatores e três situações com classificação de risco. Por exemplo: 

 se idade é adolescente e peso é baixo e patologia é miomatose uterina então ARSE 

se idade é jovem e peso é normal e patologia é incompatibilidade ABO então RH.  

se idade é adulta e peso é alto e patologia é hipertensão então ARCE. 

 Nesta etapa é importante que a quantidade de regras definidas possa 

abranger todas as possíveis combinações das entradas e saídas do problema 

proposto. Baseado nisto, a consistência destas regras foi analisada visando evitar 

contradições. Maior detalhe do desenvolvimento das regras pode ser encontrado no 

Apêndice E. 

 O componente de pós-processamento é responsável por disponibilizar os 

resultados (pré-diagnósticos), e apresentá-los aos médicos especialistas, para 

análise entre o núcleo de especialista (residentes) e assim, a confirmação dos 

diagnósticos. Em seguida, o resultado final/parcial dos diagnósticos é enviado para a 

UBS através do servidor Web, como mostrado na Figura 4.6. 
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                                            Figura 4.6: Componente de Pós-Processamento 

4.4 Eileithyia – Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento 

 

Para o desenvolvimento da arquitetura proposta nesta tese, foram utilizadas as 

seguintes tecnologias: Linguagem de Programação Python, framework Django, 

protocolos HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), JMeter e sistemas 

especialistas. 

O Django é um framework para desenvolvimento web e utiliza a linguagem de 

programação Python (Elman 2015). A linguagem de programação Python foi utilizada 

por ser classificada como de alto nível, interpretada, imperativa, orientada a objetos, 

de tipagem dinâmica e forte (Ramanho 2015). A arquitetura do Django, conhecida 

como MTV, é dividida em três camadas, são elas: Model, Template, View.   

No Model, são escritas as classes que designarão as tabelas no banco de 

dados. A manipulação dessas tabelas ocorre através do ORM (mapeamento objeto 

relacional) dando suporte a vários sistemas gerenciadores de banco de dados, como: 

MySQL, PostgreSQL e SQLite.  No desenvolvimento da arquitetura optou-se pelo 

PostgreSQL, pelo fato de ser, um sistema gerenciador de banco de dados objeto-

relacional de código aberto, além de apresentar interfaces nativas de programação 

para Python. Na camada View, são escritas as regras de negócio e as regras de 

apresentação do sistema. Na camada Template é definida a forma de apresentação 

dos dados que a View envia (Elman 2015).  
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O protocolo de segurança usado na arquitetura foi o HTTPS (Kurose 2006). 

Permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada, já 

que são dados de pacientes, e verifica a autenticidade do servidor e do cliente por 

meio de certificados digitais.  

Para os testes de desempenho da arquitetura utilizou-se o JMeter. Esta 

ferramenta é desenvolvida em Java e faz parte do projeto Jakarta da Apache 

Software Foundation (Apache 2016). Foi mensurado quanto a arquitetura pode 

suportar, obtendo valores como: quantidade de conexões simultâneas suportadas e 

tempo de reposta. 

E por fim, optou-se pelos sistemas especialistas para o desenvolvimento de 

algoritmo baseados em regras, por trazer maiores benefícios para arquitetura como: 

aquisição do conhecimento especialista, geração da base de regras, automatização 

do processo e maior precisão do pré-diagnóstico (Kamat et al., 2015; Pereira et al., 

2015; Mehta et al.,2016).  

4.5 Eileithyia – Principais Interfaces  

Atualmente, a Eileithyia está hospedada no servidor de dados do Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Tem como objetivo automatizar o processo de encaminhamento de pacientes 

com alto risco gestacional entre a UBS e a MEJC através da plataforma de 

Telessaúde. Dessa forma, auxiliando os médicos quanto ao diagnóstico de risco 

gestacional e por consequente melhorando o acesso das gestantes aos cuidados 

especializados e a redução dos custos com a saúde. 

No primeiro acesso, o profissional de saúde terá acesso a página de 

apresentação com a opção para realização de login no sistema, conforme pode ser 

visto na Figura 4.7.  Ressaltando que, a gestante está sendo atendida na UBS. 
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                                          Figura 4.7: Página de acesso ao sistema  

 

Para o usuário ter acesso ao sistema e ainda não tiver sido cadastrado, pode 

solicitar acesso clicando no botão “Cadastre-se” e preencher os dados como pedido 

na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8:  Tela de Cadastro 

 



 

 

55 

 

Ao preencher o formulário, no campo “Tipo de Usuário” tem a opção “Médico” 

ou “Enfermeiro”, o usuário será direcionado para uma página onde deverá preencher 

seus dados pessoais e profissionais como na Figura 4.9. Para os casos, de o usuário 

não completar o cadastro dessas informações, estas serão solicitadas ao entrar no 

sistema pela primeira vez. Além disso, só conseguirá utilizar o sistema quando essas 

informações estiverem devidamente preenchidas. 

 

 

Figura 4.9: Cadastro de Usuário 

 

 Independente da opção escolhida no campo “Tipo de Usuário”, o acesso ao 

sistema não é imediato. É necessário que o coordenador da equipe na MEJC ou o 

coordenador do Serviço de Saúde autorize o usuário a utilizar o sistema. 

Após a realização do cadastro, o usuário terá acesso a inserção dos dados das 

gestantes, ilustrada na Figura 4.10. Denomina-se de interface de aquisição de dados, 

sendo utilizada na UBS pelos médicos ou enfermeiros. Nessa interface são inseridos 
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os dados da gestante, ou, seja, é realizado o cadastro socioeconômico da gestante. 

Ressaltando, que alguns apresentam pontuações para fatores de risco. 

 

 

                                         Figura 4.10: Cadastro das gestantes 

 

Logo após, é preenchido os fatores antecedentes e atuais das gestantes: 

gineco-obstétricos, obstétricos patológicos e pregressos, familiares e pessoais. 

Também são cadastrados os exames laboratoriais, físicos, ultrassonografia e 

observações. É importante observar que, alguns dos dados tem pontuações para 

classificação de alto risco, como por exemplo: paciente apresenta hipertensão ou 

diabetes. 

Em seguida, uma vez que todos os dados da gestante são inseridos no 

sistema, o profissional de saúde que se encontra na UBS, faz uma descrição do 

estado de saúde da gestante através do campo hipótese de diagnóstico. É realizado 

uma justificava explicitando o fato da mesma está sendo encaminhada para um 

atendimento de alta complexidade. Nesse momento, o componente especialista é 

responsável pelo processamento dos dados da gestante e classificação do risco 
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gestacional.  Em seguida, é encaminhado para o atendimento de alta complexidade 

através do servidor Web, conforme Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 Classificação do Risco com Hipótese de Diagnóstico 

 

Assim, no atendimento de alta complexidade (Hospital de Referência), o 

médico especialista cadastrado no sistema juntamente com a equipe 

multiprofissional irá receber e analisar o caso, como apresentado na Figura 4.12. 

Para isso, é feita um estudo detalhado do caso através de base científica e as 

orientações pertinentes.  



 

 

58 

 

Figura 4.12: Recebimento do Diagnóstico no Hospital de Referência para Análise do Caso 

 

Em seguida, os casos com seus diagnósticos serão confirmados e enviados 

para a UBS através do servidor Web, servindo de material para educação 

permanente do profissional da rede básica. Portanto, as gestantes são serão 

encaminhadas de forma presencial para o atendimento de alto risco, quando for 

confirmado o risco pelos médicos especialistas. 

No Apêndice D, apresenta o manual do usuário como guia de utilização da 

Eileithyia, mostrando as funções que compõem o sistema e o passo- à -passo de 

cada uma das mesmas. 
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Capítulo 5 
 

5 Resultados e Discussões 

 O objetivo desse Capítulo é avaliar o impacto da utilização da Eileithyia no 

processo de encaminhamento e classificação de gestantes quanto ao risco 

gestacional. A partir dessa avaliação, poderemos inferir se a arquitetura é viável de 

ser utilizada. Assim, para melhor entendimento, este capitulo está subdivido em: 

5.1  Validação: apresenta um estudo de caso com dados reais e materiais que 

foram manipulados nos experimentos de validação.  

5.2  Resultados: traz os relatos dos resultados obtidos nos experimentos. 

5.3  Discussões: apresentada as discussões do trabalho desenvolvido. 

 

5.1 Validação 

 

 Para alcançar os resultados, primeiramente foi realizado um estudo 

transversal baseado na análise documental das fichas de pré-consulta adotadas no 

setor de PNAR da MEJC.  O período do estudo compreendeu entre maio de 2015 a 

maio de 2016, totalizando 1380 formulários de encaminhamentos  

Todas as gestantes encaminhadas ao PNAR são submetidas a uma consulta 

para avaliação da ficha de referência e confirmação do risco gestacional, como parte 

do protocolo do serviço. Nesta consulta, é realizado o exame clínico, análise do 

cartão de pré-natal e avaliação dos motivos explicitados na ficha de referência. Esta 

etapa envolve a participação de estudantes de graduação em Medicina, Médicos e 

alunos da Residência. Após análise do caso, é preenchido um formulário de 

encaminhamento para possibilitar a classificação em três categorias, a saber 

(conforme formulário em Apêndice C): 

Confirmado: quando a causa clínica do encaminhamento justificava de forma 

inequívoca o seguimento da paciente no pré-natal de alto risco; 
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Não confirmado: quando a causa explicitada no encaminhamento não era 

confirmada ou não caracterizava um risco gestacional que necessitasse de 

acompanhamento em pré-natal de alto risco; 

Inconclusivo: quando os dados clínicos e laboratoriais eram insuficientes para 

estabelecimento do diagnóstico de alto risco gestacional.  

As gestantes classificadas como sendo confirmadas de alto risco foram 

agendadas no serviço especializado da MEJC. As gestantes classificadas com 

encaminhamentos não confirmados retornaram às unidades de origem, com ficha de 

contra-referência, na qual constavam orientações para seguimento na atenção 

primária. Para os diagnósticos inconclusivos, foram solicitados os exames 

complementares e agendado um retorno para avaliação dos referidos exames. O 

referencial utilizado para classificação do risco gestacional e da necessidade de 

seguimento pré-natal em serviço especializado foi o Manual Técnico de Pré-Natal de 

Alto Risco do Ministério da Saúde (Brasil 2012).  

Para a análise dos dados foi utilizada a ferramenta Excel 2010 (Torres 2012). 

Os testes estatísticos foram feitos através dos softwares estatísticos SPSS (SPSS 

Inc., Chicago, Estados Unidos). 

Foi utilizado o teste Qui-Quadrado para avaliar se as variáveis estão 

relacionadas com determinado nível de significância. As hipóteses testadas foram: 

 Hipótese Nula (H0): As variáveis não estão relacionadas (as variáveis são 

independentes). 

 Hipótese Alternativa (H1): As variáveis estão relacionadas (as variáveis são 

dependentes). A hipótese de nulidade pode ser testada pela Equação (2):   
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Onde  Oi = n° de casos observados classificados na categoria i; 
 Ei = n° de casos esperados classificados na categoria i, sob H0. 
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Para mensurarmos a viabilidade da arquitetura proposta foram realizados três 

testes: teste de aceitação, teste precisão do sistema baseado em regras e teste de 

desempenho.  

Assim, no teste de aceitação foram realizados iterações e incrementos da 

arquitetura durante 7 reuniões em um período de 12 meses, e em cada iteração os 

resultados dos testes eram avaliados e validados. O objetivo das reuniões visava 

identificar os problemas que interferiam no desenvolvimento e usabilidade do 

sistema. Estavam presentes nas reuniões: o profissional da tecnologia da 

informação, com mestrado aplicado à saúde, responsável pela unidade de e-saúde 

da MEJC; uma médica, responsável pela Gerência de Ensino e Pesquisa da MEJC, 

uma médica responsável pelo PNAR da MEJC e uma residente em ginecologia e 

obstetrícia. 

Durante os testes de aceitação foi elaborado um questionário relacionando os 

critérios de aceitação da arquitetura fundamentada na ISO9126 (UsabilityNet 2006). 

Para categorização das respostas a escala de likert foi utilizada. Nessa escala, os 

valores de 1 a 2 determinam a resposta discordo totalmente; de 2,1 a 3 discordo; de 

3,1 a 4 concordo; e de 4,1 a 5 concordo totalmente. Com o resultado da análise da 

arquitetura proposta, foi obtido o valor médio de aceitação de 4,3. Na sequência será 

mostrado os quesitos aplicados nos questionários e seus respectivos valores obtidos. 

Para a verificação dos testes de precisão do sistema baseado em regras, foram 

realizadas simulações de situações reais para validar a arquitetura. 

O teste de desempenho teve como objetivo analisar a eficiência da arquitetura 

quanto ao acesso das requisições das UBS. Para isso, foram criados três grupos de 

usuários: coordenadores, médicos e enfermeiros. Destaca-se que, os critérios de 

inclusão dos usuários foram devido ao fato, dos mesmos participarem de todo o 

processo de encaminhamento entre as UBS e a MEJC. Cada grupo com 167 

números de usuários virtuais, 10 requisições para cada usuário e 10 repetições de 

acessos, totalizando 50.100 requisições de acessos à arquitetura. Dentre as 

requisições, os usuários realizavam a autenticação no sistema, buscas, cadastros de 
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informações, listagem de dados, entre outros. Foi utilizado o número de 167 

usuários, pois, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde 

(CNES, 2016), existem 167 estabelecimentos de saúde no município de Natal, onde 

está localizada a MEJC. 

5.2 Resultados 

 

 Foram avaliados o perfil das gestantes de 1380 formulários de 

encaminhamentos, correspondentes às gestantes referenciadas e que 

compareceram ao PNAR. Foi realizado um estudo com gestantes entre maio de 

2015 a maio de 2016, conforme a Tabela 4.  

 

                                               Tabela 4: Dados Sócio demográficos 
 

  

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Ano 
2015 1075 77,96 

2016 304 22,04 

Grau de escolaridade 

Sem Instrução 16 1,16 

Ensino fundamental 586 42,49 

Ensino médio 683 49,53 

Ensino superior 94 6,82 

Estado Civil 

União estável 687 49,82 

Casada 366 26,54 

Solteira 311 22,55 

Divorciada 12 0,87 

Viúva 3 0,22 

Estado Civil 
Casada 1053 76,36 

Solteira 326 23,64 

Renda familiar 

< 1 salário mínimo 426 30,89 

1 Salário mínimo 545 39,52 

> 1 salário mínimo 408 29,59 

Faixa etária 

12 - 15 anos 61 4,42 

16 - 35 anos 1084 78,61 

Acima de 35 anos 234 16,97 

Cidade origem 
Natal 888 64,39 

Interior 491 35,61 

Número de gestações 

Primípara 415 30,09 

2 - 5 filhos 860 62,36 

Acima de 5 filhos 104 7,55 

 Total 1379 100,00 

 
 Fonte: Autoria Própria 

De acordo com os dados coletados utilizando o teste qui-quadrado (X2), para 

um nível de significância de 5%, temos evidências de diferença estatística entre o 
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ano de atendimento, estado civil, faixa etária, cidade origem e incidência de pressão 

alta com a classificação de diagnóstico de alto risco.  

Com relação a escolaridade os dados mostram que (49,53%) e (42,49%) das 

gestantes possuíam ensino médio e fundamental, respectivamente, (1,16%) sem 

instrução e (6,82%) nível superior. Quanto ao estado civil, (49,82%) das gestantes 

possuíam união estável, (26,54%) eram casadas, (22,55%) eram solteiras, (0,87%) 

eram divorciadas e eram (0,22%) viúvas. Com relação a renda familiar, temos o 

seguinte resultado: menos de 1 salário mínimo (30,89%), 1 salário mínimo (39,52%) 

e acima de 1 salário mínimo (29,59%).  

De acordo com a faixa etária, as gestantes foram separadas em três grupos: 

até 15 anos, (4,42%); entre 16 a 35 anos (78,61%), e acima de 35 anos (16,97%).  

Dos encaminhamentos (64,39%) eram da região metropolitana e (35,61%) 

eram oriundos do interior do Rio Grande do Norte.  

As causas mais frequentes de encaminhamentos das gestantes foram: 

hipertensão arterial (26,61%), diabetes mellitus (15,95%), causas fetais (4,57%), 

toxoplasmose (4,21%), mal passado obstétrico (3,55%), gemelaridade (3,12%), 

cardiopatia (2,68%), conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5: Confirmação da classificação de diagnóstico de alto risco versus os principais diagnósticos 

pacientes 

 Característica do paciente 

Confirmação do diagnóstico de alto risco 

Total 
Confirmado Não confirmado Inconclusivo 

Hipertensão arterial 84,74% (n=311) 1,36% (n=5) 13,90% (n=51) 100,00% (n=367) 

Diabetes militus 88,18% (n=194) 0,91% (n=2) 10,91% (n=24) 100,00% (n=220) 

Causas fetais 87,30% (n=55) 4,76% (n=3) 7,94% (n=5) 100,00% (n=63) 

Toxoplasmose 44,83% (n=26) 25,86% (n=15) 29,31% (n=17) 100,00% (n=58) 

Mal passado obstrético 75,51% (n=37) 8,16% (n=4) 16,33% (n=8) 100,00% (n=49) 

Gemelaridade 90,70% (n=39) 4,65% (n=2) 4,65% (n=2) 100,00% (n=43) 

Cardiopatia 67,57% (n=25) 2,70% (n=1) 29,73% (n=11) 100,00% (n=37) 

X2 = 122,1915 ; G.L = 12 ; Valor-p = 0,000 

                                                         Fonte: Autoria Própria 

Entre outras doenças intercorrentes mais frequentes estão o hipotireoidismo 

(2,25%), malformação fetal (2,18%) e miomatose uterina (2,10%). Outras 

intercorrências, como: epilepsia, abortamento, soro-positividade para o vírus da 
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imunodeficiência humana (HIV), sífilis, entre outras doenças (32,78%), com menor 

números de casos. 

Na Tabela 6, são apresentados os diagnósticos de encaminhamentos que 

foram confirmados, não confirmado e inconclusivos, como descrito no método. No 

ano de 2015, (66, 88%) das gestantes encaminhadas formam classificadas 

confirmados, (16,19%) não confirmados e (16,93%) inconclusivos. No entanto, no 

ano de 2016, (74,67%) formam confirmados, (12,83%) não confirmados e (12,50%) 

inconclusivos. 

 

Tabela 6: Confirmação da classificação de diagnóstico de alto risco versus característica do paciente 

 

Característica do paciente 

Confirmação do diagnóstico de alto risco 

Total 
Confirmado Não confirmado Inconclusivo 

Ano 
2015 66,88% (n=719) 16,19% (n=174) 16,93% 

(n=182) 
100,00% (n=1075) 

2016 74,67% (n=227) 12,83% (n=39) 12,50% 
(n=38) 

100,00% (n=304) 

X2 = 6,740 ; G.L = 2 ; Valor-p = 0,034 

Grau de  
estudo 

Sem Instrução 75,00% (n=12) 12,50% (n=2) 12,50% (n=2) 100,00% (n=16) 

Ensino 
fundamental 

65,53% (n=384) 18,26% (n=107) 16,21% 
(n=95) 

100,00% (n=586) 

Ensino médio 70,28% (n=480) 13,62% (n=93) 16,10% 
(n=110) 

100,00% (n=683) 

Ensino superior 74,47% (n=70) 11,70% (n=11) 13,83% 
(n=13) 

100,00% (n=94) 

X2 = 7,499 ; G.L = 6 ; Valor-p = 0,277 

Estado  
civil 

Casada 70,56% (n=743) 14,53% (n=153) 14,91% 
(n=157) 

100,00% (n=1053) 

Solteira 62,27% (n=203) 18,40% (n=60) 19,33% 
(n=63) 

100,00% (n=326) 

X2 = 7,966 ; G.L = 2 ; Valor-p = 0,019 

Renda  
familiar 

< 1 salário 
mínimo 

66,67% (n=284) 18,08% (n=77) 15,25% 
(n=65) 

100,00% (n=426) 

1 Salário mínimo 69,17% (n=377) 14,31% (n=78) 16,52% 
(n=90) 

100,00% (n=545) 

> 1 salário 
mínimo 

69,85% (n=285) 14,22% (n=58) 15,93% 
(n=65) 

100,00% (n=408) 

X2 = 3,348 ; G.L = 4 ; Valor-p = 0,501 

Faixa  
etária 

12 - 15 anos 50,82% (n=31) 34,43% (n=21) 14,75% (n=9) 100,00% (n=61) 

16 - 35 anos 67,44% (n=731) 15,22% (n=165) 17,34% 
(n=188) 

100,00% (n=1084) 

Acima de 35 anos 78,63% (n=184) 11,54% (n=24) 9,83% (n=23) 100,00% (n=234) 

X2 = 29,903 ; G.L = 4 ; Valor-p = 0,000 

Cidade 
origem 

Natal 71,28% (n=633) 13,74% (n=122) 14,98% 
(n=133) 

100,00% (n=888) 

Interior 63,75% (n=313) 18,53% (n=91) 17,72% 
(n=87) 

100,00% (n=491) 

X2 = 8,813; G.L = 2 ; Valor-p = 0,012 

Número  
de 

filhos 

Primípara 67,71% (n=281) 16,63% (n=69) 15,66% 
(n=65) 

100,00% (n=415) 

2 - 5 filhos 68,37% (n=588) 15,00% (n=129) 16,63% 
(n=143) 

100,00% (n=860) 

Acima de 5 filhos 74,04% (n=77) 14,42% (n=15) 11,54% 
(n=12) 

100,00% (n=104) 

X2 = 2,596 ; G.L = 4 ; Valor-p = 0,627 

Pressão 
arterial 

Alta 90,00% (n=270) 1,00% (n=3) 9,00% (n=27) 100,00% (n=300) 

Normal 62,65% (n=676) 19,46% (n=210) 17,89% 
(n=193) 

100,00% (n=1079) 

X2 = 89,017 ; G.L = 2 ; Valor-p = 0,000 

                                              Fonte: Autoria Própria 
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Com relação aos resultados da Eileithyia, na Tabela 7 são aplicados os 

questionários e seus respectivos resultados, com os valores obtidos relacionados 

aos critérios de aceitação da arquitetura. Foi obtido o valor médio de aceitação de 

4,3. Após os testes, critérios avaliativos eram discutidos e assim, foi possível avaliar 

os resultados concretos para a melhoria do sistema, impactando diretamente na 

aceitação do sistema. 
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Tabela 7: Perguntas utilizadas no questionário com seus respectivos valores 

Critérios de Avaliação do Sistema Valores Avaliados  

Uso do Sistema Valor Mínimo  Valor 

Máximo 

Média Desvio 

Padrão 

A Eileithyia será útil no seu trabalho 4 5 4,47 0.51 

Estou satisfeita (o) em utilizar o sistema 4 5 4,47 0.51 

Ao utilizar o sistema, o mesmo ajudará a otimizar as tarefas 

com as gestantes 

4 5 4,52 0.51 

Média Geral                                                                 4.48 

                                                Desvio Padrão                                                               0.02 

                                    Conteúdo do Sistema      

Consegue fazer um encaminhamento da gestante utilizando o 

direcionamento proposto 

1 5 4,11 0.92 

O sistema fornece mensagens de erros informando como 
corrigir algum problema  

 

1 5 4,29 0.98 

As informações no sistema estão organizadas de forma 
adequada e contemplam a classificação da gestante                            

1 5 4,23 0.97 

        Média Geral                                                     4.21 

        Desvio Padrão                                                0.09 

                                         Interface do Sistema  

A interface do Sistema é agradável 4 5 4.52 0.51 

O Sistema apresenta todas as funções que o usuário 

esperava 

4 5 4.17 0.39 

Satisfação com o Sistema  4 5 4,29 0.46 

As organizações e a disposição das informações nas telas do 
sistema são claras e objetivas                                            

4 5 4,52 0.51 

           Média Geral                                                                4.37 

                                                    Desvio Padrão                                                            0.17 
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Nas avaliações do uso, conteúdo e interface que compõem os critérios de 

aceitação, a Eileithyia obteve média geral respectivamente de 4.48, 4.21 e 4.37, 

alcançando média superior à média alvo, estabelecida com 4 para o estudo. Assim, 

caracterizado como “Concordo Totalmente” na opinião dos profissionais de saúde.  

No que se refere ao quesito desvio padrão, os critérios de avaliação de uso, 

conteúdo e interface obteve 0.02, 0.09 e 0.17, respectivamente. Dessa forma, com 

base nos resultados da análise obtidos neste estudo, evidenciaram que os critérios 

de avaliação foram atendidos positivamente pelos profissionais de saúde. 

Para o processamento, teste e validação da Eileithyia foram utilizados uma 

base de dados padrão ouro (dados dos encaminhamentos do PNAR revisados e 

classificados por médicos especialistas), ou seja, dados reais com um diagnóstico já 

confirmado. A Eileithyia foi avaliada e discutida com os médicos especialistas (uma 

médica, responsável pela Gerência de Ensino e Pesquisa da MEJC; uma médica 

responsável pelo PNAR da MEJC e uma residente em ginecologia e obstetrícia), 

onde obteve-se 96% com classificações de encaminhamentos semelhantes e 4% 

diferentes. Após discussão dos resultados, alguns questionamentos foram realizados 

e verificou-se que os 4% dos diagnósticos diferentes, ocorreram devido a erros de 

entrada de dados e não interpretação incorreta do algoritmo. 

O resultado do teste de desempenho apontou que 88% das requisições de 

acessos foram atendidas, ou seja, executadas com sucesso. A Figura 5.2 representa 

os testes realizados (eixo x), durante o tempo de execução, e o tempo médio de 

resposta (eixo y) de cada requisição, em milissegundos. Este teste apresentou um 

tempo médio de resposta igual a 5,38 milissegundos.  
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Figura 5.1: Gráfico com os resultados do tempo de respostas. Eixo X representando tempo de 

execução, e o eixo Y representando o tempo médio de resposta de cada requisição 

A Figura 5.3, apresenta o tempo de todas as requisições realizadas por 

segundo (eixo x), e o tempo médio de resposta em milissegundos (eixo y).  

 

Figura 5.2: Gráfico com as solicitações de requisições 
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Além dos dados já citados, o experimento permitiu verificar outras informações 

referentes à requisição aferidas pelo JMeter (Apache..., 2016), são elas: 

● O tempo médio de todas as requisições (Média): 5377 milissegundos; 

● A requisição que ocorreu no menor tempo (Mín): 138 milissegundos; 

● A requisição mais demorada (Máx): 1209 milissegundos; 

● O Desvio padrão: 79,98 milissegundos; 

● Quantas requisições não foram realizadas (% de Erro): 12%, e todas estão 

relacionadas à conexão com o servidor, e não de acesso ou funcionamento da 

arquitetura; 

● A Vazão, representando o número de requisições realizadas por minuto (Vazão): 

4,7 requisições por minutos. 

De acordo com os resultados dos testes de desempenho, pode-se observar que 

os tempos de transmissão das requisições e processamento de arquitetura foram em 

ordem de milissegundos. Desta forma, auxilia os médicos especialistas em uma 

decisão mais rápida e precisa, especialmente no caso de gestantes de alto risco. 

5.3 Discussões  

 

Essa tese apresentou uma arquitetura denominada Eileithyia, uma arquitetura 

para auxiliar o diagnóstico do nível de risco da gestação, utilizando um sistema 

especialista baseado em regras, capaz de processar e classificar dados extraídos de 

informações das consultas registradas durante o atendimento ao PNAR. A Eileithyia 

atendeu as exigências para auxílio ao diagnóstico quanto ao risco gestacional, 

realizado a partir da análise de dados reais e do contato com médicos especialistas. 

Além desta, destacam-se outras contribuições: i) identificação de fatores relevantes 

para o auxílio ao diagnóstico do risco da gestação; ii) utilização de técnicas de 

sistemas inteligentes, especificamente sistema especialista baseado em regras para 

classificar o risco gestacional; iii) utilização da plataforma de Telessaúde para a 

teleconsultoria entre os profissionais de saúde; e iv) utilização e validação da 

arquitetura. 
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Assim, através da Eileithyia, visa-se o envolvimento dos profissionais da 

atenção pré-natal básica por meio da Telessaúde, contribuindo para a capacitação 

efetiva nas competências necessárias para a adequada atenção ao processo de 

encaminhamento. Dessa forma, busca-se reduzir as necessidades frequentes de 

encaminhamentos inadequados, com aumento da resolutividade clínica da atenção 

básica, gerando um impacto na qualidade da saúde ofertada às gestantes e 

contribuindo para diminuição nos custos de transportes e dos transtornos de 

deslocamentos das gestantes, proporcionando-lhes conforto e bem-estar 

gestacional. 

Diante deste cenário, e realizando uma comparação com os trabalhos citados 

na introdução, Eileithyia é a ferramenta adequada para a resolução do problema de 

classificação de gestantes que ocorrem de forma indevida nos serviços de saúde de 

pré-natal.  

Os trabalhos Jalil et al. (2014) e Aditya et al. (2014) citam plataformas de 

Telessaúde para o gerenciamento do pré-natal, sem se preocupar com o 

encaminhamento, e não utilizam sistemas inteligentes. Já o Supriyant et al. (2015) 

utiliza um processo de hierarquia analítica para triagem de gravidez de alto risco 

apenas em áreas rurais. A utilização de um componente com sistemas inteligentes e 

uma plataforma de Telessaúde permite que a Eileithyia classifique os tipos de 

gestação com precisão e realize encaminhamentos corretos a partir dos serviços de 

saúde, além de ter uma abrangência maior, já que a plataforma é nacional. 

Os trabalhos Lam et al. (2015), Okpor (2015) e Umoh e Nyoho (2015) se 

preocupam apenas no diagnóstico e na decisão clínica em casos de gestação de alto 

risco, e os trabalhos Ferreira et. al. (2006), Silva et al. (2014) e Carvalho e Silva 

(2014) tem foco apenas nos motivos de encaminhamentos das gestantes e se 

limitam em estudos teóricos. A arquitetura Eileithyia foi desenvolvida e validada 

através de testes práticos e com dados reais, e seu objetivo consiste na classificação 

e, consequentemente, encaminhamento apenas das gestantes de alto risco, não 

tendo foco na decisão clínica. 
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Capítulo 6 
 
 

6 Conclusões 

Este trabalho apresentou uma arquitetura para auxiliar ao diagnóstico do nível de 

risco da gestação, utilizando um sistema especialista baseado em regras, capaz de 

processar e classificar dados extraídos de informações das consultas registradas 

durante o atendimento ao PNAR. 

Um aspecto importante a ser destacado referente ao objeto de pesquisa dessa 

tese, foi o estudo sistematizado em busca de métodos que tivessem correlação com 

trabalho desenvolvido, ou seja, que apresentassem mecanismos para classificar e 

encaminhar gestantes de alto risco através da Telessaúde. Diante de tais estudos, 

observou-se que há originalidade na temática abordada, pois não foram encontrados 

na literatura estudos cujo objetivo era uma arquitetura de classificação e 

encaminhamento de gestantes de alto risco através da Telessaúde. Contudo, pode-

se analisar sob alguns aspectos, a arquitetura proposta neste trabalho, como: 

 Modelagem do sistema especialista baseado em regras, no qual, realizou-

se identificação dos fatores de riscos mais relevantes para o referido 

diagnóstico; 

 Classificação dos dados de entrada e geração de pré-diagnóstico, gerando 

sugestões do nível de risco da gestação para o devido encaminhamento; 

  O processo de encaminhamento visando dar um suporte facilitado e 

rápido aos profissionais da saúde na execução dos protocolos de 

assistência pré-natal no sistema de saúde provido pelo governo brasileiro; 

  Integração com a plataforma de Telessaúde para auxiliar aos profissionais 

de saúde na execução de protocolos de assistência pré-natal;  
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  Acesso remoto aos recursos disponibilizados 

Foram realizados processamento, testes e validação, utilizando base de dados 

padrão ouro (dados das consultas de pré-natal revisados e classificadas e 

encaminhados por médicos especialistas), ou seja, com dados reais e com 

diagnóstico real conhecido e comprovado. Os resultados obtidos foram considerados 

satisfatórios de acordo com médicos especialistas. 

6.1 Dificuldades e Limitações  

 

 Uma das principais dificuldades e limitações, durante o desenvolvimento desta 

tese, foi a extração de informações relacionadas as fichas de encaminhamos das 

gestantes. Uma vez que, a qualidade da informação depende dos registros das 

fichas, pois trata de um protocolo cujo preenchimento é feito manualmente por 

diferentes profissionais de saúde na prática da atenção pré-natal. Para algumas 

variáveis, houveram uma proporção importante de falta de registro, o que dificultou o 

entendimento quanto ao processo de encaminhamento e classificação das gestantes 

de alto risco. 

Assim, os dados contidos nas fichas de pré-consulta passaram por um 

processo de filtragem necessário para remover alguns dados inconsistentes, por 

exemplo, de grafia e campos sem informações. Além disso, muitas informações 

estavam inseridas de forma redundante.  

6.2 Contribuições  

 

Com base no exposto, a presente tese de doutorado apresenta as seguintes 

contribuições: 

 Definição de uma arquitetura de classificação e encaminhamento de dados, 

neste caso, direcionadas a gestação de alto risco, fato este que será 

importante para dirigir pesquisas nesta área, ressaltando que essa arquitetura 

poderá ser utilizada em qualquer ambiente que necessite classificar e 

encaminhar gestantes de risco pelo serviço de saúde, o que amplifica a sua 

contribuição; 
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 Definição e identificação de fatores de riscos através de scores para o auxílio 

ao diagnóstico do risco da gestacional, ou seja, um protocolo de 

encaminhamento que atenda às necessidades dos profissionais de saúde; 

 Especificação de um modelo especialista baseado em regras que atenda as 

exigências de classificação e encaminhamento de gestantes de alto risco 

através de dados que exercem influência ao diagnostico, realizado a partir de 

contato com especialistas (médicos); 

 Utilização de técnicas de sistemas inteligentes, especificamente sistema 

especialista baseado em regras para classificar o risco gestacional; 

 Definição de um modelo para auxiliar no processo de tomada de decisão 

quanto a condução ao atendimento de gestantes de alto risco; 

 Disponibilidade de uma arquitetura especialista integrada a plataforma de 

Telessaúde para suporte e acompanhamento de profissionais de saúde no 

auxílio de protocolos de encaminhamentos. 

6.3 Trabalhos Futuros 

 

Possíveis futuros trabalhos relacionados à arquitetura desenvolvida, como: 

 Desenvolvimento de um escalonador de prioridades, a ser integrado a 

Eileithyia, para que os casos mais graves identificados nas UBS sejam 

analisados com maior prioridade e rapidez pelo sistema; 

  Desenvolvimento de um módulo na arquitetura para gerar informações 

estatísticas sobre o uso, de modo a subsidiar a tomada de decisão dos 

gestores públicos com relação aos investimentos e intervenções voltadas ao 

pré-natal;  

 Desenvolver uma versão Eileithyia mobile para dispositivos móveis; 

 Ampliação do conjunto de regras do sistema especialista baseado em regras, 

de acordo com as necessidades dos profissionais de saúde; 

 Implantação da arquitetura nos serviços de saúde.  
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Apêndice A 
 

Publicações 

Artigos em periódicos: 

Fernandes, Y. Y. M., Araújo, G. T., Araújo, B. G., Dantas, M.C., Carvalho, D. R, 

Valentim, R. A. de M. (2017). ‘ILITIA: Telehealth Architecture for High-Risk 

Gestation Classification’, Research on biomedical engineering. 

Lacerda, J. M. T., Paiva, J. C. De, Carvalho, D. R. De, Morais, P. S. G., Fernandes, 

Y. e Valentim, R. A. de M. (2017) ‘SOA-BD: Service Oriented Architecture for 

Biomedical Devices’, Research on biomedical engineering, 33(2), pp. 1–6. doi: 

https://dx.doi.org/10.1 590/2446-4740.09716. 

Projeto Aprovado: 

Agência de fomento: CNPQ. Título: Sistema Computacional para Classificação e 

Encaminhamento para Gestações de Alto Risco na Atenção Básica. EDITAL 01/2017 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

Programa de Computador: 

Patente: Programa de Computador. Título: ILITIA – Sistema de Regulação e 

Encaminhamento para Triagem de Gestantes de Alto Risco. NIT: Núcleo de Inovação 

Tecnológica. Código: BR 51 2016 001844 5. 
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Apêndice B 
 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo 
Seres Humanos 

  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação da atenção pré-natal como subsídio para elaboração 
de proposta curricular voltada para o desenvolvimento de habilidades clínicas de 
profissionais da saúde na atenção pré-natal 

Pesquisador: GIZEUDA TEIXEIRA DE ARAÚJO  

Área Temática:  Versão: 2  CAAE: 21355113.5.0000.5292 

Instituição Proponente: Pós Graduação em Ensino na Saúde   

Patrocinador Principal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Número do Parecer: 611.510 

Data da Relatoria: 25/04/2014 

Apresentação do Projeto: Trata-se de uma pesquisa do Curso do Mestrado 
Profissional de Ensino na Saúde, do PPGCSA/UFRN, da Linha de Pesquisa: 
Integração Ensino-Serviço-Comunidade. O estudo parte da premissa que a 
realização de uma atenção pré-natal de qualidade representa um dos principais 
fatores associados com a melhoria dos indicadores de saúde materna e perinatal. O 
trabalho será realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), serviço de 
referência na atenção obstétrica para todo o estado do RN. 

Objetivo da Pesquisa: Identificar os principais problemas e desafios existentes na 
atenção pré-natal no Estado do Rio Grande do Norte, de forma a utilizá-los como 
subsídios para a formulação de um planejamento curricular a ser proposto às 
instituições formadoras de profissionais de saúde. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: Adequados, com risco mínimo apresenta 
desconforto em responder o questionário e com atenção e procedimentos de 
minimização deste. BENEFÍCIOS: Desenvolver um planejamento a ser proposto 
como orientação aos cursos de Medicina e Enfermagem, em consonância com os 
pressupostos estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Em médio e longo 
prazo, vislumbra-se um impacto positivo nos indicadores de saúde materna e 
perinatal, a partir da melhoria na formação dos profissionais de saúde. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Trata-se de estudo organizado, 
conciso envolvendo metodologia adequada aos objetivos propostos, caracterizando 
exequibilidade na proposta. 

Considerações sobre os termos de apresentação obrigatória: Atendem a 
legislação 

Recomendações: Sem observações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Sem pendencias 

Situação do Parecer: APROVADO 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 1. Apresentar relatório parcial da 
pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma.  2. Apresentar relatório final 
da pesquisa até 30 dias após o término da mesma.  3. O CEP HUOL deverá ser 
informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso 
normal do estudo.  4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL 
deverão conter junto uma Carta de Encaminhamento, em que conste o objetivo e 
justificativa do que esteja sendo apresentado.  5. Caso a pesquisa seja suspensa ou 
encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser comunicado, estando os 
motivos expressos no relatório final a ser apresentado.  6. O TCLE deverá ser obtido 
em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o sujeito de pesquisa.  7. 
Em conformidade com a Carta Circular no. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório 
a rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável 
e pelo pesquisador. 

NATAL, 10 de Abril de 2014 

Assinado por: 

Joao Carlos Alchieri (Coordenador) 

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620 – 3o subsolo,  Bairro: Petrópolis, CEP: 59.012-
300, UF: RN, Município: NATAL,  Telefone: (84)3342-5003, Fax: (84)3202-3941, E-
mail: cep_huol@yahoo.com.br . 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Apêndice C 
 

Formulário de Pesquisa para Coleta de Dados e Validação 
da Eileithyia 

 
PRÉ-NATAL - FICHA DE PRÉ-CONSULTA  

 
DATA:_____/______/______    Registro: ________________  

Nome:______________________________________Fone:____________Idade:_____   

Escolaridade: Sem Instrução      I Grau Completo          I Grau Incompleto      

                      II Grau Completo             II Grau Incompleto            Superior      

Estado Marital:   Casada         Solteira       União Estável    Divorciada      Viúva 

Renda Familiar: Menor que 1 salário      Maior que 1 salário mínimo 

PROCEDÊNCIA:  

(UBS):_______________________BAIRRO:____________________________ 

MUNICÍPIO:_______________ outro? Qual? _____________    

Encaminhada por:  Médico      

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO:   

Médico de férias  Desejo da usuária  Para laqueadura   

Gravidez de Alto Risco:  

outro:_____________________________________________________________________ 

Pré Natal iniciado? Sim      Não        Número de consultas: _________ 

G____ P____ A_____                             Idade gestacional: ____________ 

TRAZ EXAMES MÍNIMOS DE PRÉ – NATAL PARA IDADE GESTACIONAL? 

Sim       Todos   Parcialmente -los 

Encaminhamento (definido pelo pesquisador): 

(    ) Adequado      (     ) Inadequado        (     ) Inconclusivo 

Conduta: 

MARCADA:     AR geral   ipertensão   Diabetes      Cardiologia    Infectologia 

Contra-referência com  orientação 

 

Solicitado exame(s) para definir destino (qual(is))__________________________________ 

ATENDIDA POR: ___________________________ Doutorando  
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Apêndice D 
 

Manual do Usuário 

 

 

 

MANUAL DO 

USUÁRIO 

- 

Eileithyia  
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1. INTRODUÇÃO  

 
Atualmente, os encaminhamentos das gestantes dos Serviços de Saúde para 

a Maternidade Escola Januario Cicco (MEJC) são enviados de várias formas, desde 

folhas de receituário até fichas de referências do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

são diversos os motivos de encaminhamento. Em uma pesquisa realizada, foi 

analisado que 36,5% das pacientes que são encaminhadas como sendo gestantes 

de alto risco, no entanto, não são. 

 Para isso, Eileithyia tem como objetivo automatizar o processo de 

encaminhamento de pacientes com alto risco gestacional entre o Serviço de Saúde e 

a MEJC através da plataforma de Telessaúde. Dessa forma, auxiliando os médicos 

quanto ao diagnóstico de risco gestacional e por consequente melhorando o acesso 

das gestantes aos cuidados especializados e a redução dos custos com a saúde. 

Este manual foi desenvolvido para servir como um guia de utilização da 

Eileithyia, mostrando as funções que compõem o sistema e exibir o passo- à -passo 

de cada uma delas. 

 
   2.  REQUISITOS DO SISTEMA 
 

Para execução do sistema o computador utilizado deverá ter um sistema 

operacional que suporte um browser (navegador de Internet) e acesso à Internet. 

 

3.  ACESSO AO SISTEMA 
 
 O sistema pode ser acessado no endereço eletrônico: 

http://gestante.herokuapp.com 

 
 
4.  TELA INICIAL E SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA 
 
 A tela inicial do sistema apresenta um formulário para que os usuários 

cadastrados possam ter acesso ao sistema como na Figura 1. 

http://gestante.herokuapp.com/
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Figura 1: Tela de acesso 

 
 
 
 

Para o usuário ter acesso ao sistema e ainda não tiver sido cadastrado, pode 

solicitar acesso clicando no botão “Cadastre-se” e preencher os dados como pedido 

na Figura 2. 
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Figura 2: Tela de acesso ao cadastro dos usuários 

 

 Ao preencher o formulário, no campo “Tipo de Usuário” tenha sido 

selecionada a opção “Médico” ou “Enfermeiro”, o usuário será direcionado para uma 

página onde deverá preencher seus dados pessoais e profissionais como na Figura 

3. Para os casos, de o usuário não completar o cadastro dessas informações, estas 

serão solicitadas ao entrar no sistema pela primeira vez. Além disso, ele só 

conseguirá utilizar o sistema quando essas informações estiverem devidamente 

preenchidas. 

 Independente da opção escolhida no campo “Tipo de Usuário”, o acesso ao 

sistema não é imediato. É necessário que o coordenador da equipe na MEJC ou o 

coordenador do Serviço de Saúde autorize o usuário a utilizar o sistema como pode 

ser visto na Figura 4. 
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Figura 3: Cadastro de usuário 

 

 
Figura 4: Usuários cadastrados 
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5.  MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SERVIÇO DE SAÚDE 

 
 O cadastro de pacientes, bem como o preenchimento do formulário dos 

antecedentes gestacionais e o cadastro dos exames laboratoriais, físicos, entre 

outros é de responsabilidade dos médicos e/ou enfermeiros das UBS. 

Enfermeiros e médicos podem preencher a Hipótese Diagnóstica da paciente. 

 Ao entrar no sistema, o médico ou enfermeiro poderão ver a lista das últimas 

pacientes cadastradas (Figura 5). Essa lista pode ser ordenada clicando-se no 

cabeçalho da coluna cuja ordenação é desejada. É possível também pesquisar a 

paciente pelo nome utilizando o campo “Buscar”. 

 

   
Figura 5: Cadastro de pacientes 

 
 Clicando no botão “Novo Paciente”, o usuário será levado à tela de cadastro 

da paciente, como pode ser observado na Figura 6. 
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Figura 6:  Edição de dados das pacientes 
 
 Voltando à tela inicial, o usuário pode também editar os dados da paciente ou 

excluí-la. Clicando em “Detalhes” de uma paciente, o usuário verá o histórico (Figura 

7) de gestações dela e poderá dar início ao processo de encaminhamento. 
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Figura 7: Tela de encaminhamento 

 

 Clicando no botão “Iniciar Encaminhamento”, o usuário será levado a um 

formulário onde deverá preencher todos os antecedentes gestacionais da paciente, 

como na Figura 8. Vale salientar que é necessário preencher o campo “Gestações” 

com um número maior que zero e o campo “Data da Última Menstruação” é 

obrigatório. 
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Figura 8: Detalhes dos dados das gestantes (históricos) 

 

 Após o preenchimento do formulário, a próxima etapa é o cadastro de todos 

os exames que a gestante possui (Figura 9). É obrigatório o cadastro de pelo menos 

um exame físico para poder prosseguir com o encaminhamento. 
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Figura 9: Cadastro de  exames  

 

 Caso o usuário esteja autenticado com Médico ou Enfermeiro, ele poderá 

preencher a Hipótese Diagnóstica (Figura 10), finalizando o encaminhamento da 

gestante. Enquanto a gestação estiver com o status de “Hipótese Enviada”, nenhum 

dado ou exame pode ser adicionado ou alterado. O encaminhamento deve ser 

respondido dentro de 72 horas pela equipe da MEJC, onde será feito um estudo com 

base em dados científicos para formular uma resposta. 
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Figura 10: Tela de preenchimento da Hipótese de Diagnóstico  

 

 

 

6.  COORDENADORES DA EQUIPE NA MEJC 

 

 Os coordenadores têm a responsabilidade de autorizar usuários (estudantes 

Residentes e Doutorandos) a utilizar o sistema e de responder os encaminhamentos 

oriundos dos Serviços de Saúde. 

  A tela inicial lista os últimos encaminhamentos não respondidos (Figura 11). 
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                                                                     Figura 11: Últimos encaminhamentos 

 

 
 Ao clicar em detalhes, todas as informações da gestação da paciente podem ser visualizadas, 

especialmente dos exames realizados (Figura 12). 

 

 

 
Figura 12: Informações das pacinetes 
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Em seguida, a equipe da MEJC irá formular uma resposta científica clicando 

em “Preencher reposta”. Diante dessas informações, o usuário deverá responder o 

encaminhamento através de 5 possibilidades, com base na Figura 13: 

● Confirmado - a gestante realmente apresenta gestação de alto risco e 

as informações oriundas do encaminhamento estão completas; 

● Inconclusivo - o encaminhamento é negado e o coordenador espera 

que o médico ou enfermeiro do Serviço de saúde façam uma contra-resposta 

para poder prosseguir com o encaminhamento; 

● Não confirmado - a gestação na verdade não é de alto risco. 

 Além de classificar o encaminhamento, o coordenador deve informar as fontes 

que foram consultadas para fornecer a resposta em questão. 

  

 
         Figura 13: Confirmação do diagnóstico pela MEJC 
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Apêndice E 
 

Código para Gerar a Base de Regras 

 

# Remove espaços em branco desnecessários e deixa o texto todo em letras 

minúsculas 

def arrumar_texto(texto): 

    texto_formatado = [] 

    for palavra in texto.lower().strip().split(' '): 

        texto_formatado.append(palavra.strip()) 

    return ' '.join(texto_formatado) 

 

# Calcula score de acordo com a escolaridade da gestante 

def score_escolaridade(escolaridade): 

    t = arrumar_texto(escolaridade) 

 

    score = 1 

    if t.startswith('superior') or t == 'ii grau completo': 

        score = 0 

    elif t == 'i grau completo' or t == 'i grau incompleto' or t == 'ii 

grau incompleto': 

        score = 0.5 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com o estado civil da gestante 

def score_estado_civil(estado_civil): 

    t = arrumar_texto(estado_civil) 

 

    score = 1 

    if t == 'casada' or t == 'uniao estavel': 

        score = 0 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com a renda familiar da gestante 

def score_renda_familiar(renda_familiar): 

    t = arrumar_texto(renda_familiar) 

 

    score = 1 

    if t == 'maior que 1 salario': 

        score = 0 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com a idade da gestante 



 

 

99 

def score_idade(idade): 

    score = 1 

    if 15 <= idade and idade <= 35: 

        score = 0 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com o peso da gestante 

def score_peso(peso): 

    score = 5 

    if 45 <= peso and peso <= 75: 

        score = 0 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com a pressão arterial sistólica da gestante 

def score_pressao_arterial_sistolica(pressao_arterial_sistolica): 

    score = 10 

    if pressao_arterial_sistolica <= 140: 

        score = 0 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com a pressão arterial diastólica da gestante 

def score_pressao_arterial_diastolica(pressao_arterial_diastolica): 

    score = 10 

    if pressao_arterial_diastolica <= 90: 

        score = 0 

 

    return score 

 

# Calcula score de acordo com o diagnóstico da gestante 

def score_diagnostico(diagnostico): 

    return diagnostico 

#     t = arrumar_texto(diagnostico) 

# 

#     score = 0 

#     if t == '1 gestacao com filho sindrome down' or t == 'abuso 

sexual' \ 

#         or t == 'toxoplasmose (igm e igg negativos)' or t == 

'amadurecimento da placenta' \ 

#         or t == 'anemia' or 'anti-coagulante positivo' or t == 'anti-

hbs reagente' \ 

#         or t == 'cansaco': 

#         score = 1 

#     elif t == 'asma': 

#         score = 3 

#     elif t == 'anemia e infecçao urinaria': 

#         score = 4 

#     elif t == '2 abortamentos' or t == 'abo rh negativo' or t == 

'aborto' \ 

#         or t == 'ameaca de aborto' or t == 'artrite cronica' or t == 

'obesidade' \ 
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#         or t == 'baixo peso' or t == 'calculo renal' or t == 'mal 

passaso obstetrico' \ 

#         or t == 'sifilis': 

#         score = 5 

#     elif t == 'eclampsia' or t == 'abortos de repeticao' or t == 

'abortos de repeticao' \ 

#         or t == 'acalasia' or t == 'acromia e oligoidramnio' or t == 

'anemia falciforme' \ 

#         or t == 'anemia gastroplastia' or t == 'cardiopatia' or t == 

'has' \ 

#         or t == 'placenta previa' or t == 'cancer materno' or t == 

'candilomatose' \ 

#         or t == 'malformacao fetal' or t == 'toxoplasmose (igg e igm 

positivos)' \ 

#         or t == 'doenca autoimune': 

#         score = 10 

#     elif t == 'alteracao cardiologica fetal' or t == 'anemia e dm': 

#         score = 11 

#     elif t == 'artritre reumatica e hipotireoidismo': 

#         score = 15 

#     elif t == 'aborto de repeticao e has' or t == 'cardiopatia fetal e 

polidramnio' \ 

#         or t == 'has e ncii': 

#         score = 20 

# 

#     return score 

 

# Calcula score total da gestante 

def calcular_score(escolaridade, estado_civil, renda_familiar, idade, 

peso, 

                   pressao_arterial_sistolica, 

pressao_arterial_diastolica, diagnostico): 

    return score_idade(idade) + score_peso(peso) 

           #score_pressao_arterial_sistolica(pressao_arterial_sistolica) 

+ 

           

#score_pressao_arterial_diastolica(pressao_arterial_diastolica) + 

           #score_diagnostico(diagnostico)) 

 

def gerar_scores(caminho_arquivo): 

    # Arquivo cópia do CSV incluindo a coluna com os scores calculados 

    dados_destino = [] 

 

    # Abre arquivo CSV que contém os dados das gestantes 

    with open(caminho_arquivo, 'rb') as csvfile: 

        arquivo = csv.reader(csvfile, delimiter=';') 

        for i, linha in enumerate(arquivo): 

            # Pula os cabeçalhos 

 

            # Localiza os parâmetros das gestantes de acordo com a 

posição 

            # das colunas no arquivo CSV 

            try: 

                # Condições socioeconômicas 
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                escolaridade = linha[2] 

                estado_civil = linha[3] 

                renda_familiar = linha[4] 

 

                # Dados clínicos 

                idade = int(linha[5]) 

                peso = float(linha[9].replace(',', '.')) 

 

                # Patologias 

                pressao_arterial_sistolica = int(linha[10]) 

                pressao_arterial_diastolica = int(linha[11]) 

 

                # Diagnóstico 

                # diagnostico = linha[14] 

                diagnostico = int(linha[13]) 

            except Exception as erro: 

                raise Exception('Erro na obtenção de parâmetro na linha 

' + str(i + 1) + ' do arquivo csv.', erro) 

 

            score = calcular_score(escolaridade, estado_civil, 

renda_familiar, 

                                idade, peso, pressao_arterial_sistolica, 

                                pressao_arterial_diastolica, 

diagnostico) 

            # linha.append(score) 

 

            # Risco 0: Risco Habitual 

            risco = 0 

            if score >= 5 and score <= 9: 

                # Risco 1: Risco Alto Sem Encaminhamento 

                risco = 1 

            elif score >= 10: 

                # Risco 2: Risco Alto Com Encaminhamento 

                risco = 2 

            linha = [score] 

 

            dados_destino.append(linha) 

 

    return dados_destino 

 

def gravar_scores_geradas(caminho_arquivo_destino, dados_destino): 

    with open(caminho_arquivo_destino, 'wb') as csvfile: 

        arquivo = csv.writer(csvfile, delimiter=',', quotechar='"', 

quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 

        for linha in dados_destino: 

            arquivo.writerow(linha) 

 

try: 

    dados_destino = gerar_scores(caminho_arquivo) 

    gravar_scores_geradas('resultado.csv', dados_destino) 

 

    print 'Scores calculados com sucesso!' 

except Exception as erro: 

    print erro 
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