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RESUMO 

 

Big Data é um termo utilizado para caracterizar o crescente volume de dados 

existentes sobre os mais diversos temas, sejam eles de cunho biomédico ou não. Devido ao 

enorme volume de dados biológicos e biomédicos gerados diariamente, uma das principais 

barreiras encontradas será a análise desses dados. É crescente o desenvolvimento e uso de 

ferramentas computacionais que permitam a análise desses dados através de técnicas como o 

Text Mining. O Text Mining, vertente do Data Mining, pode ser definido como um método 

que permite a extração de informações relevantes contidas em textos. Buscando permitir uma 

análise diferenciada dos dados, sejam esses dados clínicos ou não, foi desenvolvido um 

algoritmo, que permite a análise desses dados sem a necessidade de correlação com bancos de 

dados existentes, nem a criação de novos bancos de dados. O algoritmo da ferramenta 

Integrate Paired Tool (IPT) foi escrito em linguagem de programação R e utiliza técnicas de 

Data Mining e Text Mining para análise de dados clínicos, não restringindo suas análises 

apenas à estes dados específicos. O IPT promove o pareamento de termos analisando a 

frequência existente entre pares de dados, a partir de um arquivo .csv fornecido pelo usuário. 

Além disso, a ferramenta WEB foi desenvolvida a partir das linguagens JavaScript, HTML5, 

CSS e PHP. O algoritmo lê o arquivo .csv, e o percorre por inteiro, fazendo o pareamento de 

seus termos, dois a dois, independente se as colunas possuem tamanhos diferentes, ou se estão 

incompletas, até que todas as colunas sejam pareadas. Após todos os agrupamentos, é 

atribuído um valor para cada par agrupado, somando os pares de iguais frequências e gerando 

um outro arquivo .csv contendo as interações existentes e suas respectivas frequências. Após 

as relações e suas frequências de aparecimento serem formadas, um grafo de interações (em 

R) é mostrado na tela da ferramenta WEB para que o usuário possa então realizar suas 

análises, além do arquivo .csv com todas as interações e frequências. A obtenção desse grafo 

e dessa tabela pode conter informações variáveis, a depender da porcentagem que o usuário 
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escolha na ferramenta IPT. Esse arquivo .csv com os dados das interações e frequências pode 

ser utilizado pelo usuário em outras ferramentas de visualização de redes, como o Gephi, por 

exemplo. Para fins de testagem da ferramenta, dados de uma UTI neonatal. O IPT demonstrou 

funcionar bem e atingiu os objetivos da pesquisa, e como metas futuras, teremos a 

hospedagem da ferramenta na página do Programa de Pós-Graduação em Bioiformática da 

UFRN, a análise de outros dados e uma possível integração do pré-processamento dos dados 

dentro do próprio IPT. A partir desse algoritmo, uma ferramenta WEB foi desenvolvida, pra 

que qualquer pessoa consiga ter acesso ao algoritmo (mesmo sem o conhecimento de técnicas 

computacionais) e promover a análise dos seus dados. 

 

Palavras-chave: Text Mining, Bioinformática, Biomedical Text Mining, Grafos. 
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ABSTRACT 

 

 

Big Data is a term used to characterize the growing volume of existing data on 

different topics, whether they are biomedical or not. The enormous volume of biological and 

biomedical data generated daily, one of the main barriers will be an analysis of these data. 

The development and use of computational tools that allow the analysis of data through 

techniques such as Text Mining. Text Mining, a Data Mining strand, can be defined as a 

method that allows the extraction of relevant information contained in text. In order to allow a 

differentiated analysis of the data, whether these clinical data or not, a simple algorithm was 

developed, which allows the analysis of this data without the need of correlation with existing 

databases, nor the creation of new databases. From this algorithm, a WEB tool was developed 

so that anyone can access the algorithm (even without the knowledge of computational 

techniques) and promote the analysis of their data. The Integrate Paired Tool (IPT) algorithm 

was written in R programming language and uses Data Mining and Text Mining techniques 

for analyzing clinical data, not restricting its analyzes only to these specific data. IPT 

promotes pairing of terms by analyzing the existing frequency between data pairs, from a 

user-supplied .csv file. In addition, the WEB tool was developed from the languages 

JavaScript, HTML5, CSS and PHP. The algorithm reads the .csv file and pass through it by 

pairing its terms two by two, regardless of whether the columns are different sizes or 

incomplete until all columns are paired. After all the groupings, a value is assigned to each 

grouped pair, adding all pairs with the same frequencies and generating another .csv file 

containing the existing interactions and their respective frequencies. After the relations and 

their appearance frequencies are formed, a graph of interactions (in R) is shown on the WEB 

tool screen, so the user can do their analyzes, in addition to the .csv file with all interactions 

and frequencies. This graph and this table can contain variable information, depending on the 

percentage that the user chooses in the IPT tool. This .csv file with interaction and frequency 

data can be used by the user in other network visualization tools, such as Gephi, for example. 

For the purposes of tool testing, a data from a neonatal was used. The IPT proved to work 

well and reached the objectives of the research, and as future goals, we will have the hosting 

of the tool in the page of the Program of Postgraduate in Bioformtics of UFRN, the analysis 

of other data and a possible integration of the pre-processing of the data within the IPT itself. 

 

Keywords: Text Mining, Bioinformatics, Biomedical Text Mining, Graphs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 BIOINFORMÁTICA 

 

Num cenário pós-revolução robótica no século XX, e com o advento do avanço 

tecnológico desde então, surge na década de 80 a Bioinformática. Essa nova área tinha como 

função inicial superar as fronteiras existentes entre os diversos campos da ciência, através da 

utilização de abordagens diferenciadas, capazes de fornecer aos cientistas uma melhor análise 

e compreensão dos dados biológicos existentes, além de auxiliá-los na busca de novos 

métodos para resolução de problemas mais complexos (Lesk, 2008). 

Em linhas gerais, a Bioinformática pode ser definida como campo interdisciplinar que 

permite o estudo e a aplicação de técnicas matemáticas (estatísticas) e computacionais para a 

geração e gerenciamento de informações biológicas (Alberts B, Bray D, Jonhson A, Lewis J, 

Raff M, 2005; Lesk, 2008). 

Devido à sua característica multidisciplinar, ao unir conhecimento de diversas áreas, a 

Bioinformática vem proporcionando à comunidade científica a análise de um grande volume 

de dados biológicos. A grande quantidade de dados biológicos gerados desencadeou então a 

necessidade de desenvolvimento de diversas ferramentas computacionais capazes de permitir 

que o usuário final, das mais diversas áreas, pudessem aproveitar ao máximo cada nova 

informação obtida, das mais diversas fontes (Corporation., 2012; Galdino, n.d.; Regan, Raje, 

Saravanamuthu, & Payne, 2015). 
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1.2 BIG DATA 

 

Segundo a IBM, no ano 2000 25% dos dados gerados pela humanidade foram 

digitalizados, em 2007 esse número cresceu para 93%, chegando aos 98% no ano de 2013. O 

aumento dos dados provém do crescente avanço tecnológico atual (Galdino, n.d.).  

Segundo a INTEL, até o ano de 2003, a humanidade criou cerca de cinco exabytes (para o 

sistema Internacional de unidades - S I - 1 EB equivale 1.000.000.000.000.000.000 Bytes ou 1 

EB = 1 152 921 504 606 846 976 Bytes) de informação e em 2012, esse volume era criado em 

apenas dois dias. Ainda em 2012, o universo digital de dados cresceu 2,72 zettabytes (ZB - 

1.000.000.000.000.000.000.000 (1021) ou 1180591620717411303424 (270) Bytes), com 

previsão de dobrar a cada dois anos, atingindo 8 ZB em 2015 (Corporation., 2012). 

Dentro desse contexto, o grande volume de dados complexos existentes nos diversos 

bancos de dados recebeu o nome de Big Data (Wu, Zhu, Wu, & Ding, 2014). 

 

1.3 DATA MINING 

 

O aumento de dados disponíveis nos bancos de dados organizacionais, bem como a 

necessidade de técnicas mais apropriadas para sua análise, facilitou o surgimento de novas 

técnicas de análise de dados, visando uma melhor análise desses. À uma dessas técnicas, deu-

se o nome de Data Mining ou Mineração de Dados (CONFERÊNCIA IBÉRICA DE 

SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 2006) 

O Data Mining pode ser definido como o processo de descoberta de padrões e 

relacionamentos considerados relevantes em grandes conjuntos de dados (Zhang & Zhang, 

2002). É o conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar na descoberta de conhecimentos 

relevantes que estão disponíveis, geralmente em um banco de dados. Os bancos de dados 
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podem ser muito grandes, como o Data Warehouse, que só pode ser analisado graças à ajuda 

dessas técnicas (Ferretti, 2016). 

 

1.4 TEXT MINING 

 

Como uma vertente do Data Mining, surge o Text Mining ou Mineração de Textos, que 

pode ser definido como um método de extração de informações consideradas mais relevantes, 

que estão presentes em diferentes bases de dados, bases essas que podem ser não estruturadas, 

ou semi estruturadas (Feldman & Sanger, 2006). 

Um dado para ser considerado estruturado deve estar mantido em Sistemas Gerenciadores 

de Bancos de Dados (SGBDs), além de apresentar uma estrutura de representação ou esquema 

previamente definido (Abiteboul, 1997; Nestorov, Abiteboul, & Motwani, 1997). 

Já um dado semi estruturado pode ser considerado como aquele que não está mantido em 

um banco de dados e que possui uma organização heterogênea (dados com ou sem 

formatação, por exemplo), o que torna mais complexa a sua pesquisa, análise e processamento 

(Ashish & Knoblock, 1997; Atzeni, Mecca, & Merialdo, 1997). 

Também chamada de Mineração de Dados Textuais ou Descoberta de Conhecimento em 

Textos, o Text Mining permite ao usuário recuperar informações, extrair dados, resumir 

documentos, descobrir padrões, regularidades ou tendências presentes nos textos em sua 

linguagem natural, para objetivos específicos (como por exemplo a identificação de 

documentos similares entre si e realizando umas busca de dados relevantes). É um campo 

multidisciplinar que inclui conhecimentos de áreas como Informática, Estatística, Linguística 

e Ciência Cognitiva (Klemann, Reategui, & Rapkiewicz, 2011). 

O Text Mining muitas vezes é definido como Processamento de Linguagem natural (PLN) 

por serem termos altamente relacionados, onde o PLN pode ser descrito como um mecanismo 
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criado para, além de extrair informações relevantes de textos, para facilitar também a entrada 

de dados nos sistemas e a estruturação deles, uma vez que havia uma necessidade de 

compreensão e interação mais automática entre ser humano e máquina (Hersh, 2005; Hotho, 

Nürnberger, & Paaß, 2005; Mooney & Bunescu, 2005). 

 

1.5 GRAFOS 

 

Quando toma como base a Estatística, o Text Mining tem como característica a análise da 

frequência com que os termos aparecem nos textos (Feldman & Sanger, 2006). Alguns dos 

métodos utilizados para análise estatística está na criação de grafos, no qual os vértices 

mostram o número absoluto e relativo da ocorrência dos termos, e as arestas são o 

relacionamento entre eles, em um determinado documento (Schenker, 2003). 

Grafos podem ser definidos como abstrações cunhadas para representar relações e 

possuem duas partes, os nós (vértices) e as arestas. Os nós, ou vértices, são formados pelos 

pontos contendo as informações iguais, ou inter-relacionadas. Já as arestas representam as 

relações entre os nós, no qual dois nós relacionados entre si, estão conectados por uma aresta. 

A aplicabilidade dos grafos é vasta, uma vez que a sua interpretação permite uma análise mais 

fácil dos dados (Berry & Linoff, 1997). 

Os grafos são construções matemáticas importantes no processo de modelagem de 

estruturas. Sua utilização, em contrapartida à utilização de formas mais simples, como 

vetores, permite a visualização de informações que muitas vezes não são facilmente 

visualizadas nos modelos ditos simples (Schenker, 2003). 

Nascida a partir de um problema prático, a Teoria dos Grafos basicamente trata das 

relações existentes entre os elementos de um ou mais conjuntos. O matemático Euler, ao 

deparar-se com um problema logístico da cidade de Königsberg (Prússia até 1945, atual 
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Kaliningrado, Rússia), desenhou um diagrama, onde atribuiu um vértice à cada área da cidade 

e uma linha à cada ponte que liga as duas ilhas cortadas pelo rio Pregel (Jequessene, 2010). 

 

Figura 1Ilustração feita por Euler das pontes sobre o rio Pregel (Fonte: Jequessene, 2010) 

 

Um grafo é uma abstração utilizada para representar a idéia de relação existente entre os 

dados. Graficamente, pode ser representado por uma figura contendo os nós ou vértices, 

representndo os objetos ou dados da amostra, que por sua vez são unidos por um traço, as 

arestas, configurando assim uma relação imaginada (Jequessene, 2010).   

A figura 2 representa um grafo criado na ferramenta Gephi, onde os nós são as 

circunferências e as arestas as linhas que ligam os nós. Quando maiorem os nós, maior sua 

frequência de aparecimento no texto, e quanto mais larga a aresta, maior é a interação 

existente entre os dois termos interligados.  
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Figura 2 Grafo produzido a partir da aplicação Gephi, usando como modelo o exemplo oferecido pelo programa - 
personagens da obra Les Miserables 

 

O Gephi© é uma aplicação WEB de caráter open source (código livre) utilizado para 

manipular, filtrar, exportar todos os tipos de redes através de modulação 3D, renderizando 

grafos em tempo real. Os designs dos grafos podem ser personalizados de acordo com o 

usuário, usando filtros como repulsão, gravidade, mas também estão à disposição diversos 

algoritmos de visualização já presentes na aplicação (Bastian, Heymann, & Jacomy, 2009).  

 

1.6 DATA MINING/TEXT MINING EM SAÚDE 

 

O Data Mining tem sido muito usado na medicina, permitindo que sejam identificados 

terapias, fatores de causa / efeito, novas abordagens para o tratamento das patologias, além de 
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determinar padrões, como é o caso do DNA e a genética (Alberto De Sousa Ferreira et al., 

2006; Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996). 

Na área da Saúde humana, o Data Mining pode ser dividida em duas partes: administração 

/ gerenciamento e diagnóstico. Nos sistemas Administração / gestão estão relacionados aos 

serviços oferecidos aos pacientes, bem como a identificação de pacientes em risco. Para fins 

de diagnóstico, o Data Mining permite o desenvolvimento de sistemas para verificação de 

procedimentos realizados por profissionais de saúde, que são usados em conjunto e sistemas 

capazes de realizar diagnósticos a partir de bases de dados obtidas a partir de testes 

laboratoriais (Alberto De Sousa Ferreira, Fernandes, Lúcia, Alves, & Santos, 2006). 

No contexto gerenciamento e diagnóstico, especificamente em Unidades de Terapias 

Intensivas (UTI), torna-se bastante útil no que tange a análise e interpretação dos dados que 

são gerados cotidianamente. Nesse setor, o volume de dados e informações é enorme, por essa 

razão apresentam heterogeneidade, complexidade, pouca estruturação e amplamente 

distribuídas. A UTI é considerada um cenário assistencial de alto risco em que todo processo 

deve ser prestado de forma rápida. Desse modo, envolve muitos procedimentos, produz um 

grande volume de informações, e é realizado por um número grande e variado de profissionais 

que, dado a gravidade dos pacientes, trabalha sob um forte estresse, visto que lidam 

diretamente com situações de vida e morte em que as decisões devem ser tomadas 

rapidamente (Melo e Barbosa, 2013). 

Desse modo, o acesso à informação de modo estruturado sobre a prática e o cotidiano 

de uma UTI auxilia os enfermeiros, por exemplo, com evidências clínicas para sustentar as 

contribuições desses profissionais nos resultados do paciente (Sousa, Dal Sasso e Barra, 

2012).  Assim, as atividades desempenhadas nesse setor devem ocorrer de modo competente, 

com habilidades para tomada de decisões seguras e livres de riscos, visto que há ocorrências 

de situações clínicas difíceis que requerem atenção e controle, bem como, a diversas 
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inovações tecnológicas que precisam estar integradas de forma consistente, correta e segura 

ao sistema de cuidado (Dal Sasso, Marcon, et al, 2013).  

O Text Mining em saúde, é utilizado principalmente para análise de dados e informações 

contidas em textos escritos em modo livre, em linguagem natural, sem campos estruturados. 

Na área da saúde humana, os Registros Eletrônicos em Saúde (RES) são uma das fontes mais 

conhecidas e que utilizam a forma de dados em textos livres (Ruiz, 2016). 

Os RES podem ser definidos como Registros Médicos. Entende-se por Registro Médico 

um documento único, individual, consistindo de várias informações, geradas a partir de fatos, 

eventos e / ou situações sobre a saúde do paciente e os cuidados prestados. É um documento 

de caráter jurídico, secreto e científico, que permite uma melhor comunicação entre os 

membros da equipe multiprofissional, sendo essencial para a continuidade dos cuidados 

prestados aos indivíduos. O Registro Médico do paciente também é fonte de vários dados 

estatísticos, como mortalidade e morbidade. A partir daí, também é possível comparar 

diferentes procedimentos terapêuticos, bem como o conhecimento desses comportamentos e o 

efeito alcançado, facilitando estudos avaliativos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2002). 

Com o avanço tecnológico e dos métodos relacionados à informação em saúde, uma 

produção intensa de grandes volumes de dados pelos usuários de sistemas computacionais 

surgiu, dados estes armazenados em RES. Além dos prontuários digitais, de repositórios, os 

RES são a principal ferramenta utilizada pelo moderno profissional de saúde, uma vez que o 

auxilia desde o registro inicial da história clínica do paciente até a prescrição de 

medicamentos, solicitação de exames e encaminhamentos, por exemplo. Além dessas novas 

tecnologias permitirem o acesso rápido aos registros dos pacientes, elas também possibilitam 

uma análise destes registros pelo próprio computador (Ruiz, 2016). 
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Muitos são os profissionais envolvidos na tarefa do cuidar em um ambiente hospitalar, 

sejam eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e muitos são os dados gerados diariamente, 

visto que cada um desses profissionais anota no prontuário dos pacientes as atividades que 

cada profissional realizou durante seu plantão. Esses registros, em sua grande maioria, são 

informações em formato de texto, denominados narrativas clínicas, e, muitas vezes, não são 

estruturadas, ou seja, são elaboradas de maneira livre (Grossman, Cabral De, Cardoso, 

Educação, & Resumo, 2006). 

O Text Mining tem papel fundamental não apenas para a transformação da informação e 

conhecimentos dos dados textuais contidos nos RES, mas também vem como uma ferramenta 

que permite a expansão do conhecimento na grande área de Biomedicina (Andrade-Navarro 

& Perez-Iratxeta, 2015). 

Como referências ao desenvolvimento de novas abordagens na área de Text Mining em 

saúde, tendo com área o Processamento de Língua Natural (PLN), podemos citar os desafios 

da i2B2, os i2B2 Challenges que ocorrem desde 2006. O Informatics for Integrating Biology 

and the Bedside (i2b2) é um centro de pesquisa financiado pelo National Institutes of Health 

(NIH) para fomentar o desenvolvimento dos EUA na infraestrutura computacional para 

informática Biomédica. A utilização do Text Mining no The i2b2/UT Health 2014 Cardiac 

Risk Factors Challenge permitiu que fossem comparados os resultados de equipes que 

conseguiram extrair dos RES anotações sobre os fatores de risco cardíaco como a diabetes, a 

obesidade, a pressão alta e associação ou não do tabagismo (Cormack, Nath, Milward, Raja, 

& Jonnalagadda, 2015). 

Desde o final década de 90, uma correlação interdisciplinar entre o PLN e  comunidade 

biomédica surgiu, dando origem ao termo conhecido como BioNLP, que faz uso de técnicas 

de Text Mining para análise de dados (C. C. Huang & Lu, 2016). 
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Ainda dentro do contexto do Text Mining em saúde, o Biomedical Text Mining (BioTM) 

vem como um campo que permite a extração de dados relevantes em saúde, sejam dados estes 

triviais ou não, oriundos de documentos biomédicos que são analisados e se tornam legíveis 

pelo computador (Zweigenbaum, Demner-Fushman, Yu, & Cohen, 2007). 

A BioTM engloba vários processos dentro de si, tendo como áreas principais a 

Recuperação de Informação (IR), que busca e recupera documentos relevantes via Web, 

baseando-se nos bancos de dados bibliográficos disponíveis, além de fornecer cópias locais de 

publicações potencialmente interessantes; Extração de Informação (IE), que está relacionado 

ao processamento automatizado de documentos, ou NER (Reconhecimento de Entidade 

Nomeada), Extração de Relacionamento (RE), Classificação de Documentos, Resumo do 

Documento (DS) e a visualização e travessia de dados da literatura; e Geração de Hipóteses 

(HG), que busca confirmar os resultados da IE, através da conciliação de dados independentes 

da literatura com as anotações específicas derivadas da literatura, atribuindo-lhes um contexto 

funcional, celular ou molecular (Lourenço et al., 2009). 

Devido à escrita possuir natureza heterogênea, não é nada trivial a extração automatizada 

da informação relevante em saúde. Para tanto, os pesquisadores aliam diversas outras 

estratégias juntamente com conhecimento estatístico, tais como a análise sintática de 

determinadas partes do texto, redes semânticas elaboradas manualmente, ontologias, léxicos, 

dicionários, tesauros, dentre outros. Além disso, eles também fazem uso de métodos baseados 

em grafos e/ou redes complexas, como também o uso de abordagens topológicas ou pela 

aplicação de algoritmos evolutivos (Ruiz, 2016). 

Tendo em vista que com o avanço da tecnologia e dos Sistemas de Informação, bem como 

a crescente inovação tecnológica nos últimos tempos, a indústria da saúde acompanhou de 

perto o crescimento dos dados disponíveis sobre a saúde, uma vez que cerca de 

aproximadamente >3000 artigos novos são publicados em periódicos biomédicos todos os 
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dias. Esse grande volume de dados torna a tarefa do pesquisador laboriosa,  fazendo-se 

necessária a utilização de ferramentas especializadas tanto no armazenamento quanto na 

transformação desses dados em informações que influenciam de forma positiva a tomada de 

decisão em relação à prática clínica, além de permitir a busca de formas de oferecer uma 

melhor assistência aos seus pacientes, com o objetivo de melhorar a saúde pública (Cohen & 

Hersh, 2005; Ferreira, Reis, Faria, Goncalves, & Rocha, 2015; Yeh, Hirschman, & Morgan, 

2003). 

O volume massivo de dados médicos, por sua vez, gerou uma grande quantidade de bases 

de dados, cujos objetivos são específicos para cada tipo de pesquisa, o que resulta em 

dificuldades na integração, troca e reutilização desses dados por outros pesquisadores (Payne, 

Johnson, Starren, Tilson, & Dowdy, 2005). 

Levando-se em consideração o grande volume de dados médicos e biológicos gerados a 

cada dia, é possível supor que a próxima grande barreira da epidemiologia será a análise dos 

grandes bancos de dados (Big Data) (Chiavegatto Filho, 2015). 

Com o objetivo de auxiliar os pesquisadores a extrair o conhecimento existente na 

literatura biomédica de forma mais eficiente (Cohen & Hersh, 2005; Payne et al., 2005), o 

maior problema do Text Mining em saúde, é que os pesquisadores concentraram-se no 

desenvolvimento de técnicas de mineração de textos específicas para determinados grupos de 

pesquisa, no qual os resultados não pode ser replicados ou melhorados (Hersh, 2005). 

O Text Mining na área Biomédica vem para permitir que os pesquisadores em saúde 

busquem e interpretem informações de maneira mais eficiente, de maneira que possam 

encontrar correlações antes obscurecidas pelo grande volume de informações disponíveis, 

através do uso de algoritmos e métodos estatísticos para tal propósito (Cohen & Hersh, 2005). 

O uso dessas técnicas na área biomédica tem como propensão aumentar a eficiência e 
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produtividade de pesquisadores biomédicos, porém, ainda não é muito comum o uso delas 

(Hersh, 2005). 

Nesse sentido, diversos sistemas computacionais têm sido desenvolvidos para essa 

finalidade, objetivando o auxílio na interpretação e extração de conhecimento baseado nos 

procedimentos utilizados no cotidiano de uma UTI. Um sistema de apoio à decisão (SAD) 

pode ser definido como um programa de computador que fornece assistência no processo de 

tomada de decisão. Além de ajudar no diagnóstico primário, um SAD pode reduzir erros 

cometidos por profissionais da saúde, auxiliar na execução correta das diretrizes clínicas, 

melhorar a eficiência da prestação de cuidados e melhorar a qualidade do atendimento (Finlay 

et al, 2010). Assim, a aplicação de sistemas computacionais na área da saúde contribui 

diretamente com a segurança do paciente, visto que pode transformar o ambiente de trabalho, 

a prestação e a qualidade dos cuidados, tornar os procedimentos mais precisos e eficazes 

(Sousa, Dal Sasso e Barra, 2012).  

Existem vários estudos na Literatura no contexto de Data Mining que descrevem 

softwares para a finalidade de melhoria do gerenciamento dos dados coletados em UTIs 

(Martins e Chianca, 2016). Pequisadores desenvolveram um software denominado Sistema de 

Informação com o Processo de Enfermagem em Terapia Intensiva (SIPETi) cujo objetivo é 

melhorar o armazenamento dos procedimentos realizados pelos profissionais de enfermagem 

em um UTI. Nesse sistema, o usuário pode inserir dados relacionados a anamnese e exames 

físicos do paciente, além de fornecer, de maneira rápida, um conjunto de informações 

referentes às fases do Processo de Enfermagem.  

Além disso, de acordo com o perfil do profissional, é possível registrar e obter dados 

sobre a história e exames dos pacientes, os diagnósticos de enfermagem, o planejamento, a 

implementação e a avaliação da assistência de enfermagem. Esse software apresenta limitação 

por ter sido desenvolvido para desktop, sendo necessário instalação prévia para uso. Além 
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disso, os dados referentes aos pacientes são exibidos em forma de tabela, podendo dificultar a 

análise e interpretação que pode variar de acordo com a quantidade procedimentos adotados. 

De modo similar, (Lima, dos Santos, 2015) desenvolveram um sistema de 

gerenciamento de dados coletados em enfermarias de UTI neonatal. Esse sistema permite a 

inclusão de toda a equipe de enfermagem, incluindo técnicos de enfermagem, porém estão 

restritos apenas a visualização dos dados. A ferramenta também permite o gerenciamento dos 

leitos, podendo verificar o histórico de enfermagem empregado e a quantidade de leitos 

desocupados. Grande parte das telas de cadastramentos e visualização de informações sobre 

os pacientes são dispostos em forma de tabelas, permitindo adicionar o remover informações 

de acordo com os procedimentos adotados. Os relatórios de evolução de pacientes podem ser 

visualizados e impressos pelo usuários. Do mesmo modo que a ferramenta SIPETi, a maneira 

como os dados são apresentados pode comprometer a análise e interpretação. Além disso, a 

ferramenta também é desktop requerendo instalação prévia. 

 Em outra perspectiva, (Steurbaut et al, 2010) desenvolveram a ferramenta 

denominada Resistência Antimicrobiana e Consumo de Antibióticos (COSARA), embora seu 

enfoque não seja gerenciamento total dos dados, essa ferramenta permite viabilizar a 

Vigilância e Alerta por Computador das Infecções Nosocomiais na UTI, fornecendo suporte 

informatizado no local de atendimento. Esta ferramenta pode ser utilizada no 

acompanhamento diário de infecções e terapias antibióticas. A COSARA pode ser instalada 

em desktop e contém os seguintes módulos: Visão geral da infecção, Tórax, Microbiologia, 

Visão geral da terapia antibiótica, causa de admissão com comorbidade e diagnóstico de 

admissão, infecção de ligação e registro, e feedback.  

Alguns estudos apresentam o desenvolvimento de plataformas web para coleta e 

análise de dados clínicos. Nesse contexto, Price et al, 2011, desenvolveram uma ferramenta 

web que consiste em um repositório local de dados clínicos, processos que integram dados de 
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registros médicos eletrônicos e programas que permitem o acesso do usuário final, a captura 

manual de dados e a análise. Essa ferramenta permite localizar os casos clínicos finalizados. 

Além disso, os dados laboratoriais armazenados fornecem a capacidade de estratificar o risco 

de populações de pacientes para direcionar indivíduos de alto risco para o gerenciamento de 

casos e intervenções. Esta ferramenta distingue-se por apresentar resultados em forma de 

gráficos, tornando possível analisar a evolução de um paciente de acordo com os 

procedimentos adotados. Similarmente, Van Hoecke et al 2008, desenvolveram uma 

plataforma para o gerenciamento de dados de decisão médica na UTI. A ferramenta consiste 

em reportar um alerta sempre que novos dados médicos de laboratórios ou de monitoramento 

estiverem disponíveis. Assim, os serviços de suporte médico apropriados serão ativados e 

gerarão um alerta médico ou sugestão para o dispositivo cadastrado.  

Tendo em vista as limitações das ferramentas descritas na literatura e os problemas 

mencionados, como acúmulo, análise e interpretação dos dados clínicos gerados em UTIs, 

essa pesquisa tem como objetivo desenvolver uma plataforma web para gerenciamento e 

exibição dos dados, permitindo a tomada de decisão ágil e eficaz, auxiliando no diagnóstico 

do paciente. Essa ferramenta também visa apresentar as informações coletadas em forma de 

grafos, que apresentam uma estrutura de nós e arestas, sendo que os nós correspondem aos 

campos do prontuário e as arestas as relações entre as informações contidas no dado. Assim, o 

usuário poderá uma visualização de possíveis padrões e interações existentes nos 

procedimentos adotados, auxiliando-o na tomada de decisão a respeito do diagnóstico do 

paciente. 
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2 OBJETIVOS 

● Criação de uma ferramenta para criar gráficos de rede, através da comparação de 

dados de internação hospitalar, a partir dos dados de um estudo de caso conduzido na 

UTIN de 20 leitos.  

● Desenvolver uma plataforma web para gerenciamento e exibição dos dados, 

permitindo a tomada de decisão ágil e eficaz, auxiliando no diagnóstico do paciente. 

● Fornecer através da ferramenta um recurso para Tradução do Conhecimento (KT) na 

disseminação do conhecimento na prática clínica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 O ALGORITMO DE PAREAMENTO 

 

O algoritmo da ferramenta Integrate Paired Tool (IPT) foi escrito em linguagem de 

programação R e utiliza técnicas de Data Mining e Text Mining para análise de dados 

clínicos, não restringindo suas análises apenas à estes dados específicos. O IPT promove o 

pareamento de termos analisando a frequência existente entre pares de dados, a partir de um 

arquivo .csv fornecido pelo usuário.  

Toda análise é feita na própria ferramenta utilizando dados fornecidos pelo usuário e 

que não precisam ser comparados a nenhum outros bancos de dados existentes. Os dados 

utilizados durante a estruturação da ferramenta são oriundos dos registros hospitalares de 

pacientes, em que cada paciente representa uma coluna do arquivo .csv. O IPT recebe os 

dados tabulados em um formato pré-estabelecido, sendo descrito na própria ferramenta. Esse 

processo facilita a análise, além de distinguir caracteres como os espaços entre os nomes, 

siglas, palavras, letras maiúsculas, minúsculas e campos vazios. 

O algoritmo lê o arquivo .csv, percorrendo-o completamente, realizando o pareamento 

de seus termos, mesmo havendo colunas com tamanhos diferentes ou incompletas. O arquivo 

.csv fornecido deverá conter os dados clínicos tabulados de maneira que cada coluna seja um 

paciente e cada linha uma informação desse paciente.  

O algoritmo processa termo a termo de cada coluna e os agrupa em pares, de maneira 

única. Esse tipo de pareamento permite reduzir a complexidade da análise dos dados, caso 

fosse realizado somente por meio da visualização das tabelas. Assim, ao serem agrupados dois 

a dois, é possível criar uma estrutura de dados no formato de grafo permitindo ao usuário final 
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uma visualização das interações ocorridas nos dados processados. Após todos os 

agrupamentos, é atribuído um valor para cada par agrupado, de acordo com a frequência. 

Após esse processo, cada agrupamento dos pares são unidos numa tabela final com 

suas respectivas frequências, source e target, e que posteriormente irão servir como base para 

gerar os grafos de frequência. Ao final do pareamento, dois arquivos são gerados: o grafo de 

interações, no qual o usuário poderá fazer download e realizar suas análises, e o arquivo .csv 

contendo todas as interações e suas respectivas frequências. 

Além disso, o algoritmo também permite calcular a porcentagem de visualização da 

saída dos seus dados, que é calculada de acordo como valor estabelecido pelo usuário. Esse 

valor será responsável pela formação de uma tabela filtrada de acordo como valor calculado 

que será utilizada para a formação do grafo de interações.  

As figuras a seguir representam, de maneira simples, o funcionamento do algoritmo IPT: 

 

Figura 3 Representação do pareamento de termos do algoritmo da ferramenta IPT 
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Figura 4 Representação do pareamento de termos do algoritmo da ferramenta IPT 

 

 

Figura 5 Representação do pareamento de termos do algoritmo da ferramenta IPT 

 

 

Ao final de todos os possíveis agrupamentos, o algoritmo tem algo semelhante à isso: 
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Figura 6 Representação do pareamento de termos do algoritmo da ferramenta IPT 

 

 

Figura 7 Análise de todos os termos pareados após o algoritmo percorrer coluna à coluna do dado inicial 

 



30 

 

     

Figura 8 Análise de todos os termos pareados após o algoritmo percorrer coluna à coluna do dado inicial 

 

 

Figura 9 Tabela final contendo todas as interações e suas respectivas frequências de aparecimento 

Para caráter de visualização para usuário final, o algoritmo utiliza alguns pacotes 

disponíveis na linguagem R para esse fim. Cada finalidade dos pacotes utilizados são 

descritos a seguir.  

● Pacote data.table: Extensão do pacote data frame, permite que o usuário uma 

manipulação de dados mais intuitiva e eficiente, de organizar, visualizar e acessar 

dados além de utilizar uma sintaxe mais curta e flexível [15]. 



31 

 

● Pacote dplyr: Recebe um “data.frame” como argumento retornando um outro 

“data.frame” como resultado. Dentre suas funções, o pacote pode filtrar, analisar, 

sumarizar, ordenar, agrupar ou selecionar colunas de um “data.frame”. Suas principais 

funções são select(), filter(), arrange(), mutate(), group_by(), summarise() [16]. 

● Pacote RedeR: Pacote R combinado à uma aplicação java responsável pela 

visualização interativa e manipulação de estruturas modulares, redes aninhadas e 

vários níveis de associações hierárquicas [17]. 

● Pacote igraph: Biblioteca e pacote R para visualização e análise de redes através da 

criação de grafos [18]. 

A utilização desses pacotes permite que o grafo seja visualizado de acordo com os valores 

das frequências de aparecimento de cada termo, de modo que, quanto maior a frequência de 

vezes que determinado termo (nó) surge no arquivo, maior ele será.  

O algoritmo está descrito logo abaixo: 

file2 <- commandArgs(trailingOnly=TRUE) 

file1 <- read.csv(file = file2[2], header = F, sep = ",") 

file1 <-  as.matrix(file1) 

colunas = ncol(file1) 

filter <- commandArgs(trailingOnly=TRUE) 

filter <- as.integer(filter[1])/100 

 

TODAS = matrix(c(NA,NA), nrow = 1, ncol = 2) 

 

for(i in 1:colunas){ 

  a <- file1[ ,i] 

 a[a==""]<-NA 

  Final = t(combn(a,2)) 

  b <- na.exclude(Final) 

  TODAS = rbind(TODAS,b) 

               } 

 

TODAS <- na.exclude(TODAS) 

 

library(data.table) 

 

TODAS2 <- as.data.frame(TODAS) 

 

FREQS_UNIQ <- setDT(TODAS2)[, .(FREQ = .N) ,.(V1, V2)] 
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FREQ_max <- max(FREQS_UNIQ[,FREQ]) 

 

library(dplyr) 

 

FREQS_UNIQ_filtro_1 <- subset(FREQS_UNIQ, FREQ > FREQ_max*filter) 

 

colnames(FREQS_UNIQ_filtro_1) <- c("Source", "Target", "Freq") 

 

library (RedeR) 

 

library(igraph) 

 

str1 <- strsplit(file2[2],"/") 

str1 <- paste(str1[[1]][1],str1[[1]][2],sep="/") 

 

x <- graph_from_data_frame(FREQS_UNIQ_filtro_1, directed = F) 

 

bad.vs<-V(x)[degree(x)<3] 

bsk.network<-delete.vertices(x, bad.vs) 

V(bsk.network)$color<-ifelse(V(bsk.network)$name=='CA', 'blue', 'red') 

E(bsk.network)$color<-ifelse(E(bsk.network)$grade==9, "red", "grey") 

E(bsk.network)$color<-ifelse(E(bsk.network)$spec=='X', "red", 

ifelse(E(bsk.network)$spec=='Y', "blue", "grey")) 

V(bsk.network)$size<-degree(bsk.network) 

par(mai=c(0,0,1,0)) 

 

 

pdf(file=paste(str1[1],"Rplots.pdf",sep="/")) 

plot(bsk.network,       #the graph to be plotted 

  layout=layout_with_drl,    # the layout method. see the igraph documentation for 

details 

  main='IPT web tool',    #specifies the title 

  vertex.label.dist=0.5,      #puts the name labels slightly off the dots 

  vertex.frame.color='blue',      #the color of the border of the dots 

  vertex.label.color='black',     #the color of the name labels 

  vertex.label.font=2,      #the font of the name labels 

  vertex.label=V(bsk.network)$name,     #specifies the lables of the vertices. in 

this case the 'name' attribute is used 

  vertex.label.cex=1      #specifies the size of the font of the labels. can also be 

made to vary 

) 

dev.off() 

 

write.table(FREQS_UNIQ_filtro_1, paste(str1[1],"pares-filtro1.csv",sep='/'), sep="\t", 

row.names = FALSE, col.names = TRUE) 
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3.2 A INTERFACE GRÁFICA DA FERRAMENTA 

 

O Integrate Paired Tool (IPT) é uma ferramenta web desenvolvida usando as linguagens 

JavaScript, HTML5, CSS5, e o algoritmo pareador mencionado. A acessibilidade foi o 

critério principal para escolher esse tipo de abordagem, visto que o acesso à ferramenta exige 

apenas que o usuário acesse a Internet através de um navegador WEB, permitindo assim testes 

em diferentes plataformas e Sistemas Operacionais. 

A paǵina apresenta uma interface amigável proporcionando ao usuário utilizá-la 

facilmente. Para processar os dados, o usuário fornece um arquivo .csv e determina qual a 

porcentagem da frequência que será exibida no grafo resultante. Para determinar o cálculo da 

porcentagem utiliza-se a fórmula (1). 

 

novoValor  = (valorAtual x 50)/100      (1) 

 

O usuário seleciona o valor a ser calculado utilizando o botão slider na página do 

pareamento. O grafo de interações resultante apresenta os valores das frequências superiores 

ao valor do filtro obtido pela fórmula. A determinação do cálculo da filtragem foi estabelecido 

pelos responsáveis desta pesquisa. 

A partir do valor selecionado pelo usuário, o algoritmo processa o arquivo e realiza os 

pareamentos, gerando um grafo partir dos parâmetros utilizados através dos pacotes “igraph” 

e “RedeR”. Além disso, a paǵina apresenta a opção de download dos arquivos processados, 

como os targets, sources e frequency em formato tabular, caso o usuário decida utilizar seus 

resultados em outras ferramentas. 

A figura 10 representa um fluxograma simplificado da ferramenta IPT. 
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Figura 10 Workflow simplificado da ferramenta IPT 

 

 

3.3 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para fins de análise dos dados utilizando a ferramenta desenvolvida, utilizou-se como 

entrada dados oriundos de uma UTI neonatal que são resultados de um estudo aprovado pela 

Institutional Review Board de número 580.201, com o consenso legal de seus representantes. 

Esses dados estão dispostos de maneira que cada coluna representa um paciente e em cada 

linha estão todas as informações conhecidas sobre ele. Por exemplo, dados referentes à 

internação do paciente, os medicamentos que foram administrados durante o período de 

internação, as intervenções realizadas, dentre outras características inerentes ao processo de 

cuidar. 
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As figuras 11 e 12 representam todos os pacientes e todos os procedimentos, drogas e 

intervenções de uma UTI neonatal. 

           

Figura 11 Tabela de dados referentes à pacientes de uma UTI neonatal 

 

  

           

Figura 12 Arquivo da Figura 11 em formato .csv 
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4 RESULTADOS  

 

Como resultado, tem-se a criação da página da ferramenta de pareamento de termos, 

Integrate Paired Tool (IPT) a partir da criação do algoritmo descrito. A tela inicial da 

ferramenta é apresentada na Figura 13. Após acessar a página, o usuário então é direcionado 

para seção de processamento dos dados, onde ele insere seu arquivo .csv e determina a 

porcentagem a qual ele deseja que seu grafo seja disponibilizado.      

Ao inserir seu arquivo .csv e determinar qual a porcentagem escolhida (caso não seja 

escolhida uma porcentagem, por default essa será de 50%), o algoritmo pareador irá realizar 

as interações e em seguida apresentará os resultados (o grafo e o arquivo .csv com a tabela 

final) na tela (Figura 14). Além da visualização dos resultados em tela, o usuário poderá fazer 

uso do download do grafo e do arquivo .csv contendo as interações existentes (de acordo com 

a porcentagem determinada) e as frequências entre elas. 

 

 

 

Figura 13 Página inicial da ferramenta IPT 
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Figura 14 Aba de processamento dos dados 

 

  

 

Figura 15 Grafo final com os resultados das interações existentes após o processamento dos dados 
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 Caso o usuário não possua um arquivo .csv, ele poderá acessar a aba de pré-

processamento, onde ele encontrará algumas diretrizes para a confecção do mesmo como 

mostrado na Figura 16. Além dessas abas, a aba about faz uma breve apresentação sobre a 

ferramenta IPT, e a aba contact us disponibiliza informações de contato, caso haja alguma 

dúvida e/ou sugestões. 

 

 

Figura 16 Aba de pré-processamento dos arquivos .csv 
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Figura 17 Aba sobre a página e o algoritmo 

 

 

Figura 18 Aba de contato para dúvidas e/ou sugestões 
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4.1 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Em relação à análise dos dados pela ferramenta, foram inseridos os dados de uma UTI 

para verificar a eficiência das funcionalidades quantos aos critérios estabelecidos como 

frequência e análise de interações. Na Figura 19 é possível observar que o grafo resultante 

apresenta todas as interações contidas no dados analisado, porém alguns dados foram 

suprimidos na visualização devido a presença de informações com uma frequência elevada. 

Na Figura 20, observa-se a utilização da funcionalidade que permite realizar a filtragem a 

partir da frequência desejada pelo usuário, permitindo obter mais detalhes sobre interações 

contidas no dados e que apresentam uma menor frequência. 

 

Figura 19 Grafo representando as interações existentes entre os dados dos pacientes de uma UTI neonatal 
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 Esse tipo de visualização permite uma análise mais geral do que está prevalente no 

dado apresentado, mas não permite uma análise mais minunciosa dos fatores de maior 

relevância. 

Ao fazer o uso da regulagem de frequência de acordo com o tamanho de seu dado, 

melhor será a visualização dessas informações. 

 

 

Figura 20 Grafo representando as interações existentes entre os dados dos pacientes de uma UTI neonatal utilizando uma 
filtragem maior de frequência 

 

 

 A depender do que o usuário deseja analisar, ele poderá escolher uma frequência 

maior ou menor. Ao aumentar a porcentagem escolhida, menor é a quantidade de pontos que 
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são mostrados no grafo, ou seja, maior é a frequência de acontecimentos dessas informações e 

mais vezes elas surgem durante a análise dos dados. 

 

 

 

Figura 21 Grafo representando os pontos mais relevantes da UTI neonatal (porcentagem de filtragem de 67%) 

 

 A partir da análise desses grafos apresentados, o profissional da saúde pode obter 

algumas informações relevantes acerca do tratamento e da assistência prestada aos pacientes, 

podendo assim avaliar se as condutas escolhidas estão sendo eficazes. Essa análise pode 

comprovar que tudo está sendo realizado de acordo com o que é preconizado, o que permite a 

comprovação de uma assistência de qualidade, mas também pode demonstrar (de maneira 
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mais visual e mais didática que uma simples tabela) que algo de errado está acontecendo, 

como intervenções e/ou uso de medicações desnecessárias.  

 

5 DISCUSSÃO 

 

A partir do desenvolvimento do algoritmo de pareamento, viu-se a necessidade da 

integração deste com uma página WEB, de forma que permitisse a utilização e a análise dos 

dados por qualquer pessoa, ela possuindo ou não conhecimentos em TI. O algoritmo poderia 

ser utilizado por usuários que possuam conhecimentos no RStudio, mas, numa tentativa de 

atingir o maior número de pessoas possível, buscou-se a criação de uma página com um 

layout simples e intuitivo, permitindo que o usuário navegue tranquilamente pela aplicação. 

Além disso, visualização dos dados em estrutura de grafos permite ao profissional 

uma síntese dos procedimentos adotados em um determinado período, tornando-o processo de 

gerenciamento de informações eficaz e ágil, visto que reduzir tempo de tomada de decisão em 

uma UTI é um fator crucial para promoção da saúde do paciente. Assim, a partir da análise 

desses grafos apresentados, o profissional da saúde pode obter algumas informações 

relevantes acerca do tratamento e da assistência prestada aos pacientes, podendo assim avaliar 

se as condutas escolhidas estão sendo eficazes. Essa análise pode comprovar que tudo está 

sendo realizado de acordo com o que é preconizado, o que permite a comprovação de uma 

assistência de qualidade, mas também pode demonstrar (de maneira mais visual e mais 

didática que uma simples tabela) que algo de errado está acontecendo, como intervenções 

e/ou uso de medicações desnecessárias.  

Observando o grafo apresentado Figura 24 percebe-se que, pacientes de até 32 

semanas de gestação, ou seja, pré-termo (aqueles que nascem antes de 37 semanas de 

gestação, também chamados de prematuros), permanecem internados na UTI neonatal por até 



44 

 

15 dias, possuem mais de duas internações (o nó de “acima de duas internações” é maior que 

o de “até duas internações”), fazem uso de vários medicamentos (como visualizado nos grafos 

das Fig 4A e 4B), mas principalmente fentanil, gentamicina e aminofilina. A partir da análise 

desses dados, a equipe de saúde pode monitorar melhor os procedimentos adotados, 

verificando se estão sendo feito da forma correta, podendo evitar erros, além de analisar se o 

tratamento ofertado condiz com o preconizado e é eficaz. 

Em relação as ferramentas descritas na literatura, o IPT torna-se mais eficiente quanto 

a forma de visualização dos dados processados, a utilização de uma interface amigável e por 

ser independente de banco de dados clínicos existentes, sendo este último ponto forte da 

abordagem por permitir que todo o dado informado seja processado exclusivamente na 

plataforma. A dependência com outras bases de dados é suscetível a erros visto que existem 

vários protocolos adotados em UTIs, o resultado do processamento dos dados poderia 

apresentar alguma inconsistência com os procedimentos adotados pela equipe.  

A ferramenta SIPETi (Martins e Chianca, 2016) por exemplo, apresenta vários 

módulos que permitem o gerenciamento de dados coletados em UTI, como anamnese, exame 

físico, diagnóstico de enfermagem, planejamento e avaliação. Comparando com o IPT, essa 

ferramenta apresenta maior quantidade de informações, porém necessita ser alimentada 

constantemente à medida que novos pacientes são inseridos ou removidos dos leitos. A 

ferramenta IPT proposta, utiliza somente os prontuários já disponíveis e processa-os em 

tempo hábil, sendo dispensável a inserção de informações constantemente. Do mesmo modo, 

a ferramenta desenvolvida por Lima e dos Santos (2015), requer alimentação constante com 

dados de pacientes, além de ser utilizado apenas para UTI neonatal. Além disso, essas 

ferramentas apresentam os dados processados em forma de tabela, o que pode demandar 

tempo durante o processo de análise dos dados, gerenciamento e tomada de decisão. A 

ferramenta COSARA (Steurbaut et al, 2010) é composta por um conjuntos da base de dados 
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clínicos e possui várias funcionalidades e modos de exibição de informações coletadas em 

ambientes hospitalares, desde gráficos a imagens de radiografias. Embora possua muitas 

vantagens a ferramenta foi desenvolvida para suporte a decisão em UTI análise de terapias de 

infecções e antibióticos. Similarmente, as ferramentas (Price et al, 2011; Van Hoecke et al, 

2008) requerem inserção dos dados contínuos e necessitam integra-se a base de dados clínicos 

existentes. Também permitem modos distintos de visualização de dados e acompanhamento 

de tratamentos de pacientes por meio de gráficos e tabelas. Ela diferem-se das demais por 

serem WEB tornando-as mais acessíveis e portáteis, por serem independente de Sistemas 

Operacionais. Analisando essas ferramentas, cada uma apresenta suas particularidades e 

cumprem o propósito pela qual foram desenvolvidas, porém quando comparada a ferramenta 

IPT proposta neste trabalho, limitam-se por depender de base de dados clínicos existentes e 

requerer alimentação de informação contínua de pacientes. Além disso, o IPT fornece um 

modo de visualização distinta por meio de grafos que permite aos profissionais responsáveis 

ter um panorama dos procedimentos adotados, fornecendo suporte à tomada de decisão. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido ao grande e crescente volume de dados biológicos e biomédicos, o Text Mining 

surgiu na necessidade dos pesquisadores na busca e interpretação das informações de maneira 

mais eficiente. Com um enfoque na área da saúde, minerar textos permitiu que correlações 

antes obscurecidas pelo grande volume de informações disponíveis, pudessem ser analisadas 

através do uso de algoritmos e métodos estatísticos para tal. O uso do Text Mining na área 

biomédica teve como propensão aumentar a eficiência e produtividade de pesquisadores 

biomédicos, porém, o uso de algoritmos e ferramentas computacionais ainda não é muito 

comum. 
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O projeto de pesquisa objetivou o desenvolvimento de um algoritmo simples, que utiliza 

técnicas de Text Mining em suas análises, e que permitisse ao usuário final uma amostragem 

diferenciada de seus dados, sejam esses dados de caráter clínico ou não. A fim de trazer um 

proposta de integração entre as áreas biomédicas e computacionais, as análises realizadas não 

possuíam a necessidade de correlacionar os dados analisados à bancos de dados já existentes. 

Além do algoritmo, foi desenvolvida uma ferramenta WEB de interface simples, o IPT, 

que permitiu uma análise dos dados através da criação de grafos de interação, sem a 

necessidade de instalação prévia, e sem a necessidade de conhecimentos das áreas de 

Tecnologia da Informação por parte do usuário final. Ou seja, uma pessoa sem qualquer 

conhecimento anterior em linguagens como a utilizada no algoritmo criado (visto que o 

RStudio foi o caminho utilizado para o desenvolvimento do algoritmo e as análises das 

interações em grafos), pode fazer uso do IPT sem maiores dificuldades. 

Apesar de existirem outras ferramentas computacionais que fazem mão do Text Mining 

em suas análises, o diferencial da ferramenta IPT deu-se em virtude de sua interface gráfica, 

que permitiu a obtenção de grafos de interação em tempo real, além de permitir que o usuário 

escolha as frequências de vezes que os pares de termos surgem no arquivo. 

A análise dos dados da UTI neonatal aqui realizada oferece uma visão inicial de como a 

utilização da ferramenta pode trazer de benefícios ao processo de assistência em saúde, uma 

vez que os dados permitem uma análise mais global de tudo que ocorre com os pacientes, 

apontando os pontos de maior relevância. A partir dos grafos apresentados, a equipe de saúde 

pode utilizar seus resultados como parâmetro para possíveis avaliações dos serviços 

prestados, observando se as condutas escolhidas foram as mais acertadas, por exemplo.  

O IPT vem como mais um reforço para a análise e interpretação de informações relevantes 

na área, e a ferramenta está longe da perfeição, mas ela cumpriu com seu propósito inicial. 

Dentre as próximas etapas a partir deste trabalho, a curto prazo teremos a hospedagem da 
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ferramenta na página do Bioinformatics Multidisciplinary Environment (BioMe), bem como a 

análise de outros dados. 
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16 Abstract

17 Graphs and plots are the better ways to represent complex data in specific type such as 

18 networks. In health care system newborns, neonates represent a patient population with 

19 special concerns regarding drug therapy. Prematurity, low birth weight and other conditions 

20 originating since the gestational period in newborns may have a significant effect on the 

21 drug therapy making the administration of various drugs rather complicated. In this short 

22 communication paper, a tool to create Network Graphs by paring data resourced from 
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1 hospital information system (HIS) has been described with the help of a case study 

2 conducted in the 20-bed neonatal intensive care units. The utility of this tool for sharing 

3 within a community of practitioners interested in HIS deconvolution through such network 

4 graphs is also elaborated. HIS data paring with this tool can provide an asset to Knowledge 

5 Translation in the dissemination of knowledge in the clinical practice. The highlight of such 

6 kind of data pairing is reduction in the complexity of data analysis and ease of establishing 

7 the important patterns by means of visualization of the graphs and tables.

8 Keywords: Knowledge Translation; networks; hospital information system; newborns

9 1. Introduction

10 Graphs and plots are the better ways to represent complex data in a meaningful way. The 

11 visual illustration and subsequent interpretation can be best achieved through graphs (1). 

12 Multiple relationships in the data can be described in a better way through the specific type 

13 of graphs called networks. Networks are composed of nodes (individuals, vertices) and 

14 edges (connections) and describe the relationship between different groups and their 

15 interconnectivity. Each node in a network represents an independent informative data and 

16 consequently, the edges which connect two or more of such nodes represent the relationship 

17 and interconnectivity between the nodes. The representation of complex data with inherent 

18 key relationships in the data points is well illustrated through such networks. The visual 

19 representation of networks with nodes and edges connecting nodes is performed by various 

20 software such as Graphviz (2), Gephi (3), Cytoscape (4). Networks created from complex 

21 data helps in understanding the unique patterns in such networks which in turn facilitate 

22 rationalizing a hypothesis for further experiments. Network graphs do not replace the 
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1 statistics and its applications in complex data, but surely can be used to perceive non-

2 intuitive connections in such data (5).

3 Uncovering the knowledge, patterns and relationships in big data and complex data through 

4 Data Mining (DM), Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) in various 

5 areas has been gaining a rapid pace in recent years. Especially in health care and medicine, 

6 the DM techniques has been becoming routine as it is helping health care professionals in 

7 identifying newer therapies, cause/effect factors, newer approaches to the treatment of 

8 diseases, health outcomes and aspects of health economics (6). The hospital information 

9 system (HIS) serves as a source of reusable and important data for the application of DM 

10 and other techniques including classical statistics (7). In order to improve the health 

11 outcomes, such resources must be utilized with newer DM approaches and initiatives to 

12 close the gaps in translating acquired knowledge to practice. It is possible if such initiatives 

13 include all aspects of health care, including access to and use of valid evidence, patient 

14 safety strategies, and organizational and systems issues (8). In health care system 

15 newborns, neonates represent a patient population with special concerns regarding drug 

16 therapy. Prematurity, low birth weight and other conditions originating since the gestational 

17 period in newborns may have a significant effect on the drug therapy making the 

18 administration of various drugs rather complicated (9). It is evident that in neonatal 

19 intensive care units (NICUs), neonatal mortality is high, neonates require multi-

20 professional care and neonates are often being administered with medicines without proof 

21 of safety and efficacy (10). Therefore, NICU professional are required to analyse multiple 

22 variables in data resourced from HIS in such vulnerable patients using clinical protocols 

23 which are inadequately supported in the scientific literature.
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1 In this short communication paper, a tool to create Network Graphs by paring data 

2 resourced from HIS has been described with the help of a case study conducted in the 20-

3 bed NICU. The utility of this tool for sharing within a community of practitioners interested 

4 in HIS deconvolution through such network graphs is also elaborated. In this context, HIS 

5 data paring with this tool can provide an asset to Knowledge Translation (KT) in the 

6 dissemination of knowledge in the clinical practice (8). The highlight of such kind of data 

7 pairing is reduction in the complexity of data analysis and ease of establishing the 

8 important patterns by means of visualization of the graphs and tables.

9 2. Material and methods

10 2.1 Integrate Paired Tool Algorithm

11 Integrate Paired Tool (IPT http://177.20.147.239/ipt/) algorithm is written in R 

12 programming language and uses techniques of Data Mining and Text Mining for analysis 

13 of data including clinical data. The IPT algorithm requires data in the form of csv (comma-

14 separated values) file and it offers the pairing of terms by analyzing the frequency between 

15 pairs of data. In order to make this tool freely accessible to the users it is hosted as a WEB 

16 browser which provides the freedom from restrictions of different platforms and operating 

17 systems. This web tool having all the functionalities of IPT algorithm has been developed 

18 using the languages JavaScript, HTML5, CSS5. 

19 The input data in csv file format must contain the informative data in each column 

20 such as patient ID, room, ward, and other relevant informative terms. The IPT algoritham 

21 can handle any amount of data in the columns and thus columns can have different sizes. 

22 The words in the input array must be self-explanatory and meaningful in order to generate 

23 perceivable networks. Thus, for example if the data has values for age in days or months or 

http://177.20.147.239/ipt/
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1 years, the generated networks can be meaningless. A sample input file is described in the 

2 IPT server. The algorithm processes end to end of each column and then group the terms in 

3 pairs. The algorithm then removes the repeated pairs, but records their frequency in a 

4 separate column. The network graphs are generated from each group of pairs with their 

5 respective frequencies, sources and targets which are stored in a separate table. The output 

6 is generated by filtering less frequent terms or nodes for which the default value of 50% is 

7 set in the server. But users can choose larger or smaller number of nodes by manually 

8 through the slider provided in the IPT server. The user can preview the resulting data output 

9 in the form of network graph created using igraph (11) which is a R programming language 

10 based network analysis tool. The option for downloading the output in the form of Gephi 

11 (3) compatible input csv file is also provided in the server. This can help user to post 

12 process the output as per their needs. 

13 2.2 Clinical Data

14 The study was approved by the Institutional Review Board with number 580.201 

15 and written informed consent was obtained from all legal representatives. The 

16 observational, prospective cohort study was carried out from January 2014 to November 

17 2016 in the 20-bed NICU of a teaching maternity hospital specialized in high-risk 

18 pregnancy. The neonates with longer than 24 hours of hospitalization and prescribed with at 

19 least one drug were included in the study. The Neonates prescribed exclusively with 

20 electrolytes, parenteral nutrition, blood products, oxygen therapy, diagnostic agents, and 

21 vitamin and mineral supplements were excluded from the study, as these products are not 

22 considered as drugs. The data collected from each neonate included sex, gestational age, 

23 birth weight, type of delivery (vaginal or caesarean), occurrence of premature rupture of 
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1 membranes (PROM), APGAR (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration) 

2 score recorded at one and five minutes after birth, a diagnosis of neurological, renal or 

3 cardiac disorder, and malformations. The APGAR score evaluates the birth conditions of 

4 newborns in the first and fifth minutes of life, value of 7 or above is considered as healthy 

5 condition of newborn (12). Throughout the hospitalization period, every neonate was 

6 evaluated for the number of clinical problems, number of prescribed drugs and occurrence 

7 of drug related problems (DRPs). The identification of DRPs through the review of medical 

8 charts, medication orders and nursing records was performed by the NICU clinical 

9 pharmacy team (a chief pharmacist and four assistant pharmacists). Each DRP was then 

10 classified according to the Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) classification of 

11 DRPs protocol version 6.2 by two independent pharmacists (RDL and MTS). The support 

12 of literatures Neofax® textbook (Thomson Reuters, New York, USA) and Micromedex® 

13 (Truven Health Analytics, Michigan, USA) and database Uptodate® (WoltersKluwer, 

14 Alphenaanden Rijn, NL) databases was also taken classification of DRPs. In case of the 

15 lack of consensus between these two independent pharmacists, third pharmacist (TXC) was 

16 consulted to decide the DRPs. 

17 3. Results

18 The neonatal intensive care clinical data, retrieved from HIS of Hospital 

19 Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal/RN, Brazil, was submitted to the IPT server. 

20 The resulting graph displays all the interactions contained in the analyzed data, however 

21 some data were suppressed in the preview due to the complexity of the information. 
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45% out 50% out

64% out 67% out
1
2 Fig 1 – Output network graphs generated from IPT server, A) Nodes filtered to 45%; B) 
3 Nodes filtered 50% (default); C) Nodes filtered to 64%; D) Nodes filtered to 67%.  
4
5 It can be seen that the application of filtering the node pairs with desired frequency results 

6 in to curtailing, paring of unimportant information. This helps in identifying the most 

7 frequent connections in the network which allows the user to perceive the most frequent 

8 events in the data.

9 4. Discussion

10 The clinical data may contain exhaustive clinical information. The IPT tool can 

11 interactively analyze such data and can give the output in the form of network graphs. Such 
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1 network graphs can help clinicians to translate the knowledge in to practice to minimize the 

2 drug related problems or other aspects of clinical issues. The IPT tool developed works on 

3 RStudio. But, anticipating lack of such resources at users end we developed a user friendly 

4 web page through which user can submit their clinical data and can able to analyze it 

5 through network graphs. This approach can allow the medical professionals in summarizing 

6 the clinical procedures adopted during the hospitalization period, in identifying the critical 

7 steps and parameters required in improving health outcomes and in making rapid decisions 

8 in case of critical stages. They can also assess whether the selected clinical pipelines are 

9 effective in a patient population. Such type of analysis can prove that the clinical care has 

10 been provided to the patient as per the established systems and also allows the interventions 

11 in case of unnecessary medications or therapies. The case study conducted on neonates in 

12 HUOL, demonstrated that the number of parameters such as the administered drug/s, age, 

13 sex, weight, duration of therapy, medical conditions and effectiveness of drugs can 

14 influence the health outcomes. When the non informative information is filtered 

15 successively it gave the most crucial factors affecting the health outcome in such patients. 

16 5. Conclusions

17 Due to the growing volume of clinical, biological and biomedical data, Text Mining 

18 has emerged as the better tool for the search and interpretation of information more 

19 efficiently. The IPT algorithm developed can be effectively used for text mining purpose on 

20 variety of such data. In order to make it freely available to various professionals including 

21 clinicians, a Web server was developed which can be freely access at 

22 http://177.20.147.239/ipt/. The web server is user friendly and does not require user to be 

23 skilled in programming languages such as R statistical program. The Web tool is developed 

http://177.20.147.239/ipt/
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1 with JavaScript, HTML5, CSS5 languages and it uses R statistical program interactively. 

2 The user can obtain network graphs interactively generated from the program igraph for 

3 analyzing relations in the data. The users can download the output in Gephi compatible csv 

4 file for further analysis. The case study conducted on neonates demonstrate that paring the 

5 clinical data obtained from HIS, can help in identifying key parameters and pairs of related 

6 clinical information. Data paring with such an approach could be helpful to clinical 

7 professionals in improving the health outcomes in hospitalized patients.
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