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“But days always come after nights 
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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Informática 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO RELACIONADO AO 

PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO 

AUTOR: LEONARDO MINELLI 

ORIENTADOR: MARCOS CORDEIRO D’ORNELLAS 

Local e Data da Defesa: Santa Maria, 29 de julho de 2013. 

 

Em virtude do aumento gradual dos casos de câncer desenvolvidos em nível mundial, 

existe a necessidade de se utilizar recursos que auxiliem a recuperação de informação sobre os 

registros de casos de câncer armazenados em bancos de dados. Em especial, pode-se destacar 

a importância da informação para o especialista na definição do prognóstico para os novos 

casos de câncer. Este trabalho apresenta uma forma de representação de conhecimento para os 

registros hospitalares do câncer com ênfase no prognóstico do paciente. A partir da coleta 

destes registros, visou-se utilizar métodos de representação de conhecimento em conjunto 

com técnicas de mineração de dados na busca por padrões nos dados armazenados para a 

definição de tempo de vida dos pacientes sob semelhantes situações. O desenvolvimento do 

trabalho é focado na geração de regras de associação para encontrar os padrões devidos nos 

registros, a fim de mensurar o prognóstico de pacientes e conclusões posteriores que 

especialistas do âmbito da saúde podem sustentar. Este escopo deu-se por intermédio da 

avaliação de outras formas de representação de conhecimento em bancos de dados, além dos 

resultados serem submetidos a validações paralelas com publicações de órgãos de respaldo 

internacional no cenário da oncologia e da saúde. 

Palavras-chave: Mineração de dados, Representação de conhecimento, Prognóstico. 



ABSTRACT 
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KNOWLEDGE REPRESENTATION RELATED TO THE PROGNOSIS 

OF PATIENTS WITH LUNG CANCER 

AUTHOR: LEONARDO MINELLI 

ADVISOR: MARCOS CORDEIRO D’ORNELLAS 

Place and Date: Santa Maria, July 29th, 2013. 

 

Due to the gradual increase of cancer cases, there is a need to use computing resources 

to accurately retrieve the information recorded in databases. We can highlight the importance 

of the retrieved information for a specialist to define the prognosis of new cancer cases. This 

work presents a way to represent knowledge of cancer registries with emphasis on prognosis. 

Collecting these records, the aim was to use methods of knowledge representation with data 

mining techniques to find patterns in the data stored for patients lifetime in similar situations. 

The work developed is focused on the generation of association rules to find the best patterns 

on these registries in order to measure the prognosis of patients and subsequent health 

expert’s conclusions. This scope was given through the evaluation of other forms of 

knowledge representation in databases, and the results were subjected to validation with 

parallel evaluation with international organizations of oncology and health publications. 

Keywords: Data mining, Knowledge representation, Prognosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso da informática vem adquirindo uma grande importância para o diagnóstico, 

tratamento e demais tópicos de interesse da medicina nos últimos anos, especialmente 

referente ao armazenamento eletrônico de informações (PROKOSCH e GANSLANDT, 

2009). Diversas fontes de informação e meios de publicação afirmam que há um grande 

benefício com este recurso tecnológico, em meio aos papéis que a informática pode exercer 

em cooperação com as diversas áreas da saúde (HOYT, BAYLEY e YOSHIHASHI, 2012; 

COIERA, 2003). Além de tarefas de apoio administrativo da estrutura clínica e de sua 

documentação, este recurso pode assumir também tarefas de auxílio à pesquisa, à mineração 

de dados, à representação de conhecimento e na tomada de decisões.  

Dentre os papéis de apoio à decisão e auxílio à pesquisa, pode-se enfatizar o aumento 

das redes e comunidades médicas que abrangem temas de doenças e assuntos gerais 

relacionados ao bem estar e à saúde (OHMANN e KUCHINKE, 2009). Tais comunidades 

auxiliam no compartilhamento de informações a partir da participação de especialistas, que 

contribuem em função de sua vivência e experiência profissional. Neste âmbito, a utilização 

de recursos relacionados informática resulta na interação entre os profissionais da área, 

produzindo diagnósticos médicos mais precisos, o que proporciona maior qualidade da 

informação clínica, a agilidade no processo de reconhecimento de padrões e na organização 

no armazenamento de dados. 

Para melhorar e descartar qualquer dificuldade presente neste entendimento há a 

necessidade de se adotar descrições heterogêneas nos metadados, visando padronizar o 

vocabulário utilizado em diagnósticos elaborados com o auxílio de softwares no cenário da 

medicina. Além desta necessidade, a presença de sistemas de apoio à decisão clínica no 

cenário de diagnósticos e posteriores tratamentos de doenças visam acompanhar esta 

projeção, contribuindo para o tratamento de determinada doença (ROMANO e STAFFORD, 

2011). 
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O câncer, por ser uma doença que se desenvolve gradualmente, é classificado por 

níveis denominados estádios
1
 (UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL, 

2004). Cada estádio do câncer faz referência a sua gravidade, sendo esta relativa com a 

localidade do tumor primário do caso de câncer. Para cada localidade do tumor primário, 

podem-se utilizar diversos tipos de sistemas de estadiamento, cabendo ao médico definir e 

designar os valores dos atributos, como o do tamanho do tumor, para o estadiamento do 

câncer. 

O estadiamento é realizado pelo especialista, fundamentado no seu conhecimento e 

experiência. Quando este conhecimento está disponível o médico pode diagnosticar, de 

maneira mais precisa, o estádio em questão. O processo de estadiamento exige do médico o 

acesso à literatura correspondente, que muitas vezes não está disponível no momento do 

diagnóstico. Portanto, a utilização de ferramentas baseadas na Tecnologia da Informação (TI) 

possibilita e viabiliza, não somente o acesso a este conhecimento como também diagnósticos 

e prognósticos mais precisos. 

Os cânceres de pulmão, mama, próstata e cólon são predominantes em países onde a 

população dispõe de mais recursos financeiros no seu dia-a-dia, enquanto que nos outros 

países, que não estão incluídos nesta definição anterior os cânceres de estômago, fígado, 

cavidade oral e colo do útero são os mais frequentes (INCA, 2011). De posse destes dados, 

além da constante e gradativa preocupação com o órgão pulmonar, novas metodologias e 

maneiras para melhorar a qualidade de vida das pessoas são desenvolvidas. Portanto, visando 

abranger a população dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, este trabalho é visado no 

âmbito do sistema respiratório, devido à presença de cânceres distintos em diferentes 

cenários. 

Partindo destes princípios, este trabalho pretende aplicar técnicas de mineração de 

dados e descoberta de conhecimento em banco de dados para a criação de um modelo de 

dados a fim de representar informações relacionadas às doenças cancerígenas, com foco 

principal no câncer pulmonar. Esta representação será realizada em conjunto com um corpo 

clínico durante o processo de elaboração de prognósticos baseados no cenário atual do 

domínio escolhido. Cabe ressaltar que a solução proposta é genérica, podendo ser utilizada 

                                                

 

 
1 Estádio – es.tá.dio. 7 Med Cada período de uma doença (MICHAELIS, 2013). 
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para outros tipos de câncer a partir de definições específicas (e.g. risco ocupacional) para 

estes. 

1.1 Desafio 

Estudos apontam que, em função da diversidade das doenças e seus tratamentos, 

existem grandes dificuldades no entendimento semântico comum no cenário da medicina 

(KOSCH, 2009). Esta diversidade pode ser destacada na oncologia, onde existem 23 tipos de 

cânceres primários que podem afetar o organismo humano. Dentre estes, pode-se mencionar 

os cânceres de pulmão, fígado, mama, próstata, entre outros (INCA, 2012a).  

Quando são citadas as estimativas da incidência destas doenças para 2012 e 2013, 

somente no estado do Rio Grande do Sul, a projeção é de que pelo menos sete em mil 

habitantes desenvolvam alguma doença cancerígena (INCA, 2011). Se elaboradas estimativas 

dos casos de câncer de pulmão, para estes mesmos anos são esperados aproximadamente 27 

mil novos casos no país. Dada esta quantia de casos, os processos de envio e recebimento de 

documentação referentes à consulta, diagnóstico, tratamento, e a coleta de informações 

relativas a doença devem ser agilizados. 

Com estas informações, alguns pontos podem ser colocados sob discussão para o 

desenvolvimento do presente trabalho: Como utilizar os registros dos casos de câncer para 

gerar novos conhecimentos, resultantes do agrupamento de informações dos pacientes, como 

gênero, idade, hábitos, entre outros? Presumindo que esta utilização seja um recurso tangível, 

como se pode representar o conhecimento para garantir a interpretação correta das 

informações disponibilizadas pelo sistema? Portanto, para que estes problemas sejam 

solucionados, há a necessidade de se adotar ferramentas que auxiliem neste processo. Desta 

maneira o corpo clínico terá, ao seu alcance, outras ferramentas de trabalho que farão com que 

o atendimento e os diagnósticos sejam elaborados com maior agilidade, ampliando o estudo 

científico dos casos de câncer e aprimorando a qualidade dos dados armazenados. 
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1.2 Contribuição científica e objetivos 

As informações obtidas a partir da informática médica têm contribuído muito para o 

desenvolvimento de estudos científicos (RUBIN, 2009). Para tal, a utilização de ferramentas 

de acesso, consulta, e análise dos dados coletados em diagnósticos fazem parte do processo de 

criação de padrões para as bases de conhecimento disponíveis no cenário médico. 

O desenvolvimento de sistemas do gênero de apoio à decisão clínica visa auxiliar, 

especificamente, no diagnóstico da doença e no tratamento da mesma. Tais recursos 

potencializam os cuidados ao paciente a partir da comparação de informações, dados 

comportamentais e de reações individuais armazenadas em uma base de conhecimento clínica 

previamente implementada (NIEUWLAAT et al., 2011). Além desta base de conhecimento 

utilizada para o fornecimento de informações estatísticas para o clínico, a utilização de 

recursos e técnicas que possibilitam a mineração dos dados armazenados faz parte do 

processo de elaboração de prognósticos para os pacientes. 

Como justificativas deste trabalho, pode-se citar a necessidade de agilizar e padronizar 

o armazenamento e distribuição de informações referentes às doenças de câncer no contexto 

do órgão pulmonar, devido o aumento da incidência deste tipo de caso de câncer na 

população. Além disto, também se pode mencionar a capacidade de recuperação de 

informações referentes à neoplasia que ilustrem regras e padrões encontrados nos registros. O 

desenvolvimento de um trabalho com esta intenção ocasiona em economia de tempo durante o 

estabelecimento de um prognóstico para um paciente, além do aprimoramento do estudo da 

prevalência das doenças cancerígenas. 

Pode-se também destacar a facilidade de acesso à informação, tanto para os 

pesquisadores de determinada anomalia quanto para usuários inexperientes na área durante a 

etapa de estadiamento do câncer. Por fim, o relatório final do prognóstico definido em que se 

encontrarão o estádio atual do câncer proporcionará uma exibição padronizada destas 

informações, tal como outros dados sobre a doença. Esta padronização será implementada a 

partir de técnicas que melhor se enquadrarem à semântica e à terminologia das neoplasias 

para a representação do conhecimento em questão. 

Desta forma objetivou-se, de forma geral, a avaliação dos padrões encontrados nos 

registros hospitalares do câncer com a finalidade de gerar novos conhecimentos para 
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especialistas do âmbito da saúde. Sob um contexto específico, objetivou-se a avaliação dos 

registros hospitalares de câncer de uma organização para delimitação do cenário atual dos 

casos de câncer; a adoção e aplicação de métodos de pré-processamento dos dados com a 

finalidade de garantir a qualidade das informações posteriormente disponibilizadas; e a 

utilização de um modelo de compartilhamento e de representação de conhecimento referente 

ao prognóstico e tratamento do câncer, especificamente do órgão pulmonar. 

1.3 Estrutura da dissertação 

O presente trabalho está organizado de forma que sejam contextualizados os assuntos 

importantes ao entendimento da pesquisa e do trabalho, assim como a reflexão do estado da 

arte dos temas abrangidos neste, como o que segue. Nos capítulos 2, 3 e 4 são apresentados os 

referenciais teóricos sobre os seguintes temas: o câncer, devido a interdisciplinaridade da 

pesquisa; a informática em saúde, na qual são abordadas as tecnologias computacionais 

utilizadas no âmbito da saúde; e o processo de descoberta em banco de dados, sendo 

abordadas as etapas de pré-processamento, mineração de dados e representação do 

conhecimento. No capítulo 5 são apresentadas a metodologia e a solução proposta, contendo 

explanações acerca do desenvolvimento do trabalho executado. No capítulo 6 são executadas 

comparações dos dados utilizados e da solução proposta com trabalhos já validados e 

consolidados no âmbito desta dissertação. No capítulo 7 são expostas as considerações finais 

e propostas de trabalhos futuros que contemplam e serão contemplados pela pesquisa 

desenvolvida. 



 

2 REVISÃO SOBRE O CÂNCER 

O câncer, também conhecido por tumor maligno ou neoplasma, pode ser descrito 

como um grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do corpo. Uma característica que 

define o câncer é o aparecimento de células anormais que crescem além de seus limites 

habituais, podendo invadir partes adjacentes do corpo e se espalha por demais órgãos. Este 

processo é chamado de metástase e é considerada a principal causa de morte por câncer 

(WHO, 2012; ACS, 2012a). 

A evolução de um grupo de células normais para um grupo de células cancerígenas 

pode ser dividida em cinco etapas como pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1. Processo de evolução do câncer (NCI, 2009). 

No processo ilustrado, no primeiro momento o grupo de células sofre hiperplasia. Este 

processo é marcado pelo crescimento desproporcional do tecido, aumentando o número de 

células em uma determinada localidade do corpo. O calo é um exemplo de hiperplasia que 

pode surgir como resposta a repetidos contatos e pressões em uma região do corpo. Seguindo 

a evolução, as células sofrem de displasia, que consiste da proliferação de células anormais 

caracterizada pela perda da organização do tecido e da estrutura das células. A terceira etapa 

da evolução de células normais para células cancerígenas é marcada pelo crescimento 

descontrolado de células que se mantém em sua localização original, denominada Carcinoma 

in situ. Esta etapa pode seguir seu desenvolvimento até se tornar um câncer (NCI, 2009). 

O câncer possui diversas causas para que se torne incidente. Fatores externos ou 

internos ao organismo podem potencializar a sua presença (INCA, 2012b). Dentre os fatores 
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internos, pode-se citar a causa genética que, partindo de um desequilíbrio do próprio 

organismo, células anormais se proliferam ocasionando a doença. Além desta, as causas por 

hereditariedade também são fatores internos do organismo devido a sua ocorrência dar-se 

pelas alterações no DNA do indivíduo (DANTAS et al., 2009; JORDE et al., 2000). Acerca 

dos fatores externos, podem ser mencionados costumes sociais, como: tabagismo, que implica 

fortemente com o câncer alocado no pulmão e aparelho respiratório; alcoolismo, do qual é 

correlacionado como um dos agentes que potencializa os cânceres de cavidade bucal e de 

esôfago; entre outros (INCA, 2011). 

Atualmente existem aproximadamente 70 tipos diferentes de câncer que podem atingir 

o organismo humano (ACS, 2012b) em mais de 20 localidades diferentes (INCA, 2012b). 

Dentre os tipos de câncer e suas localizações, pode-se citar o câncer de mama e útero que se 

fazem presentes nas mulheres, os quais recebem atenção mundial devido suas consequências 

genéticas e níveis de incidência. Na Figura 2 é ilustrado um gráfico do histórico de 

incidências registradas pelo INCA a partir de seus sistemas de vigilância de casos de câncer. 

 

Figura 2. Histórico de incidência dos casos de câncer no Brasil. 

Apesar de ser uma doença temível, o câncer possui métodos de tratamento que 

auxiliam na remissão total, parcial ou na estabilização da progressão das células cancerígenas. 

Os seguintes métodos de tratamento são comumente utilizados atualmente: cirurgia, que 

também pode ser usada para diagnosticar e prevenir certos tipos de câncer; quimioterapia, a 

qual é o tratamento a partir do uso de medicamentos. É também utilizada como tratamento 

complementar; radioterapia, tratamento efetuado a partir do lançamento de partículas de 

energia para destruir ou danificar as células cancerígenas, sendo um dos tratamentos mais 

comuns para o câncer; imunoterapia, que é o processo de utilizar o próprio sistema 

imunológico do paciente para ajudar a combater as células cancerígenas (ACS, 2012c). 
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O tratamento de um caso de câncer usualmente é contemplado por várias etapas, 

consistindo do agrupamento de procedimentos (e.g. cirurgia, radioterapia, quimioterapia etc.) 

para garantir melhores resultados.  O resultado do tratamento utilizado para o caso de câncer 

pode ser a remissão total ou parcial, a doença permanecer em estado estável ou continuar em 

progressão. Esta avaliação segue os princípios do índice RECIST (Response Evaluation 

Criteria In Solid Tumors), do qual avalia as dimensões do tumor após um determinado 

período de tratamento, classificando em uma das situações citadas (SUZUKI et al., 2008). 

Os casos de câncer são categorizados conforme a sua gravidade. Esta gravidade condiz 

com a evolução do caso de câncer e sua situação atual no organismo no qual está se 

desenvolvendo, e são determinados estádios de câncer para cada um destes níveis de 

gravidade (UICC, 2004). 

2.1 Sistemas de Estadiamento de Câncer 

As doenças cancerígenas quando constatadas, possuem um método de medição de 

níveis de evolução denominado estádio (UICC, 2004). Basicamente, os estádios iniciam com 

o câncer em seu menor nível de evolução, e este nível progride a cada nova etapa que as 

células cancerígenas aumentam, modificam e/ou se dispersam. 

Existem vários tipos de sistemas de estadiamento do câncer, porém, todos seguem uma 

mesma premissa de níveis de estádio do câncer. O método geral de classificação de estádios 

do câncer pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Figura 3. Processo geral de estadiamento do câncer. 

Inicialmente, o câncer é classificado como estádio 0 (zero). Neste estádio, o câncer 

possui forma precoce, denominado carcinoma in situ, sendo localizado e não invadindo outros 

tecidos. Caso o câncer neste estádio não removido, possui grande probabilidade de se tornar 

um carcinoma invasivo (i.e. desenvolver e passar a ser de estádio I). O estádio I (um) é 

classificado cânceres que são localizados e já ocupam um órgão ou uma parte do corpo. Para 
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o câncer que está localizado e se encontra em processo de evolução mediano, é atribuído o 

estádio II (dois). O estádio III (três) é designado para o caso de câncer localizado que se 

encontra em processo avançado de evolução, atingindo diferentes localizações no órgão ou na 

parte do corpo. Para os casos de câncer em que a doença se espalhou para demais localidades 

do corpo humano (metástase), é atribuído o estádio IV (quatro). 

Atualmente existem vários sistemas de estadiamento do câncer. Para o estadiamento 

de cânceres do tipo colorretal, DUKES e BUSSEY (1958) definiram a Classificação de 

Dukes. Este sistema é composto por estádios que determinam a gravidade do câncer (e.g. A, 

B, C e D), e modificadores (e.g. 1 e 2) para a especificação da situação atual do estádio no 

qual o câncer se encontra. 

Para o estadiamento de cânceres do tipo linfáticos, há o Estadiamento Ann Arbor 

(CARBONE et al., 1971). Este sistema de estadiamento define o grau de evolução de doenças 

neoplásicas do sistema linfático, como o Linfoma de Hodgkin e Linfoma não-Hodgkin. Tal 

como a Classificação de Dukes, o Estadiamento Ann Arbor possui valores para o estádio (e.g. 

I, II, III e IV) e para modificadores (e.g. A, B, E, X e S) para melhor definição do estádio do 

câncer. 

Dentre os sistemas de estadiamento de câncer utilizados atualmente, o Sistema de 

Estadiamento TNM (Tumor, Linfonodos e Metástase) é o mais utilizado para classificar a 

evolução de doenças cancerígenas. Isto é justificado pela gama de cânceres em diferentes 

localidades no organismo que se é possível estadiar com este sistema, por exemplo, cânceres 

ginecológicos, urológicos, pulmonares, entre outros tipos de tumores sólidos. Este sistema foi 

concebido por Pierre Denoix entre 1943 e 1952 e desenvolvido por intermédio da UICC 

(DENOIX, 1946). O objetivo principal do desenvolvimento deste tipo de sistema de 

estadiamento foi para se manter um método de definição global e padrão para a classificação e 

seguimento do câncer. 

Os parâmetros e os valores utilizados para a designação do estádio do caso de câncer 

no Sistema de Estadiamento TNM, segundo a UICC (2004) são: 

 T: descreve o tamanho do tumor e os tecidos invadidos pelo mesmo; 

o x: sem avaliação; 

o is: Carcinoma in situ; 

o 0: sem sinais de tumor; 

o 1,2,3,4: tamanho ou extensão do tumor primário. 
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 N: descreve o envolvimento dos linfonodos; 

o x: sem avaliação; 

o 0: sem linfonodos regionais; 

o 1: linfonodos regionais presentes; 

o 2: tumor se espalha entre N1 e N3; 

o 3: maior número de linfonodos regionais ou linfonodos mais distantes. 

 M: descreve a existência de metástase à distância. 

o x: sem avaliação; 

o 0: sem metástase à distância; 

o 1: metástase em órgãos distantes. 

Em virtude de ser um dos temas principais deste trabalho, é necessária, de forma 

específica, a contextualização do câncer do pulmão. Esta contextualização consiste em definir 

a identificação do câncer de pulmão, suas causas de incidência, tratamentos que podem ser 

efetuados para a sua cura e seus estádios. 

2.2 Câncer de pulmão 

Os cânceres de pulmão atualmente possuem um grande índice nas taxas de incidência 

de cânceres no Brasil e no mundo. Os países em desenvolvimento e com grande volume 

financeiro apresentam um aumento de registros de casos deste tipo, conforme o INCA (2011) 

estima. Em 2012 e 2013, as estimativas dos casos de câncer de pulmão são de 

aproximadamente 27 mil novos casos no país a cada um destes anos (INCA, 2011). A 

representação espacial das taxas brutas de incidência a cada 100 mil homens pode ser 

visualizada na Figura 4A, enquanto para mulheres pode ser visualizada na Figura 4B. 
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Figura 4. Representação espacial das taxas brutas de incidência por estado no Brasil (INCA, 2011). 

O câncer de pulmão possui localização primária e detalhada. Sua localização primária 

é identificada pelo padrão de Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como C34. 

Posteriormente, a localização detalhada especifica em que parte do órgão o câncer está 

alojado, sendo: C34.0 para brônquio principal; C34.1 para o lobo superior do pulmão; C34.2 

para o lobo médio do pulmão; C34.3 para o lobo inferior do pulmão; C34.8 para lesão 

sobreposta do pulmão; e C34.9 para quando não é possível especificar a localização detalhada 

do câncer.  

2.2.1 Principais causas do câncer de pulmão 

As causas para os casos de câncer de pulmão são, em parte, exclusivas para cânceres 

de localização do aparelho respiratório humano. Isto é dado em virtude de algumas das causas 

estarem relacionadas diretamente com a qualidade do ar inspirada pelo indivíduo. São causas 

do câncer de pulmão: 

 Tabagismo: Esta causa foi fortemente comprovada em 1950 com o trabalho de 

Doll e Hill (1954) que comprovou a relação existente entre o tabaco e o câncer. 

Esta comprovação foi possível ao acompanhar grupos de pessoas registrando a 

quantia de tabaco inalada pelos pulmões durante um determinado período. 

Segundo o INCA (2011), fumantes possuem cerca de 20 a 30 vezes mais 

probabilidade de desenvolver câncer de pulmão. 

 Ocupação de risco: As causas ocupacionais de câncer de pulmão estão associadas 

diretamente às substâncias que causam este tipo de câncer. Alguns dos trabalhos 
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que fazem com que o trabalhador tenha contato direto com substâncias 

responsáveis que potencializam o surgimento deste tipo de câncer são: borracheiro, 

encanador, eletricista, mecânico, mineiro, pintor, soldador, limpeza e manutenção, 

entre outros (INCA, 2012c). 

 Hereditariedade: Não é considerada efetivamente como uma possível causa da 

presença de câncer de pulmão, mas sim para outros tipos de câncer. Segundo 

Fishman et al. (2008), a hereditariedade aumenta a probabilidade da presença do 

câncer de pulmão, porém, esta se for um fator único no indivíduo, não faz com que 

a doença se desenvolva. 

 Localização do paciente: A qualidade do ar está relacionada com a presença do 

câncer de pulmão em indivíduos que residem em cidades que emitem grande 

volume de gases poluentes devido à quantia de veículos automotores, fábricas e 

indústrias (CHEN, GOLDBERG e VILLENEUVE, 2008). 

 Idade: Segundo Altekruse et al. (2010), a idade é um fator importante para o 

desenvolvimento de câncer de pulmão, assim como para outros tipos de câncer. O 

tempo de contato com as substâncias cancerígenas é a informação mais valiosa 

para a vigilância deste tipo de doença, e está relacionada diretamente com a idade 

do indivíduo. 

Estas causas potencializam o surgimento de cânceres de pulmão, ou seja, o indivíduo 

pode possuir câncer de pulmão por ter características que se enquadrem dentre as causas 

citadas. 

2.2.2 Estádios do câncer de pulmão 

Segundo a UICC (2004), os estádios de câncer de pulmão podem ser definidos a partir 

de exames físicos, diagnóstico por imagem, endoscopia e/ou exploração cirúrgica. Na Tabela 

1 são exibidos os estádios de câncer de pulmão definidos a partir da combinação dos valores 

para tumor (T), linfonodos (N) e metástase (M). 
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Tabela 1. Designação de estádios de caso de câncer  

de pulmão para valores TNM. 

Nível Tumor Linfonodo Metástase 

Carcinoma oculto Tx N0 M0 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio IA T1 N0 M0 

Estádio IB T2 N0 M0 

Estádio IIA T1 N1 M0 

Estádio IIB 
T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

Estádio IIIA 
T1, T2 
T3 

N2 
N1, N2 

M0 
M0 

Estádio IIIB 
Tx, Tis, T1, T2, T3, T4 

T4 

N3 

N1, N2, N3 

M0 

M0 

Estádio IV Tx, Tis, T1, T2, T3, T4 N1, N2, N3 M1 

 

2.2.3 Tratamentos para o câncer de pulmão 

Os tratamentos utilizados para a cura de casos de câncer de pulmão variam com o 

estádio do qual a doença se encontra. Os tratamentos para este tipo de câncer são: 

 Cirurgia: Os tipos de cirurgias efetuadas como tratamento podem ser: lobectomia, 

que consiste da remoção de um lobo do pulmão; ressecção em cunha, da qual é 

removido um segmento do tecido pulmonar; pneumonectomia, a qual é a remoção 

completa do pulmão (FISHMAN et al., 2008; ALAM e FLORES, 2007). 

 Radioterapia: Também conhecida por terapia de radiação, a radioterapia utiliza 

raios de alta energia para inibir a proliferação do câncer e eliminá-lo do organismo 

(LUNGCANCER, 2012). 

 Quimioterapia: O tipo de quimioterapia utilizada varia com o estádio do tumor do 

paciente. Normalmente é utilizada em conjunto com os tratamentos cirúrgicos 

adotados, a fim de garantir a remissão completa do câncer e aprimorar o 

tratamento (INCA, 2012). 



 

3 INFORMÁTICA EM SAÚDE 

A Informática em Saúde é um campo do conhecimento que é responsável por 

gerenciar os dados e informações de cuidados da saúde através de aplicações computacionais 

e outras tecnologias (HOYT, BAYLEY e YOSHIHASHI, 2012). Em virtude de ser recente e 

estar em constante mudança, as suas aplicabilidades variam devidas as necessidades do 

presente cenário, ocasionando em diferentes definições. Segundo Collen (1986) a Informática 

em Saúde pode ser definida como: “Aplicação de computadores, tecnologia de comunicação e 

informação, e sistemas em todos os campos da medicina – cuidados, educação e pesquisa 

médica”. O conceito definido por Collen (1986) basicamente condiz com Hoyt, Bayley e 

Yoshihashi (2012), porém o que antes era conceituado como exclusividade da medicina 

atualmente é abrangido por todas as áreas da saúde (e.g. medicina, farmácia, fisioterapia, 

enfermagem, entre outras.). 

A Informática em Saúde é também titulada por alguns autores como Informática 

Médica, Sistemas de Informação em Saúde, Informática Clínica ou Informática Biomédica. 

As tecnologias que são utilizadas em prol da saúde são denominadas Tecnologias de 

Informação em Saúde. 

3.1 Tecnologias de Informação em Saúde 

Em um contexto geral, as Tecnologias de Informação em Saúde (Health Information 

Technologies – HIT) começaram a emergir em meados do ano de 1950, com a utilização de 

computadores para armazenar e recuperar informações condizentes ao tratamento e 

diagnóstico médico, uma vez que os computadores exercem tais tarefas de forma mais rápida 

do que os humanos (HERSH, 1992). O surgimento de aplicativos, prestação de serviços 

correlacionados a informática em saúde prosseguiu nas décadas seguintes. A criação dos 

sistemas MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) e o MEDLINE 
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(MEDLARS Online) objetivou organizar as bibliografias médicas, sendo um marco para esta 

ciência em meados dos anos 60 (UNITED STATES OF AMERICA CONGRESS, 1982).  

Nos anos 70 e 80 surgiram projetos na medicina que englobaram o uso da Inteligência 

Artificial (IA) (HOYT, BAYLEY e YOSHIHASHI, 2012) e após este marco, a internet 

passou a ser utilizada de forma incisiva na criação e manutenção de bibliotecas digitais 

médicas, projetando as HIT para um novo patamar de participação na saúde. Em 2004 foi 

criado nos Estados Unidos da América (EUA) a Nationwide Health Information Network 

(NwHIN), visando conectar todos os registros, organizações e agências governamentais em 

saúde (NWHIN, 2012). 

Com todos estes avanços podem ser listados alguns dos objetivos e benefícios 

alcançados ao utilizar estas tecnologias em cooperação com as diversas áreas das ciências da 

saúde (HOYT, BAYLEY e YOSHIHASHI, 2012). Tais objetivos são listados na Tabela 2. 

Tabela 2. Objetivos e benefícios das HIT. 

Objetivo Processo 

Aprimorar 

Comunicação e continuidade do tratamento 

Qualidade do tratamento 

Resultados do paciente 
Produtividade clínica 

Retorno do investimento 

Reduzir 
Duplicação de exames 

Discordância de resultados 

Padronizar Cuidados médicos dos pacientes 

Acelerar Acesso ao tratamento 

Proteger Privacidade dos dados 

 

Um dos marcos da utilização de recursos informáticos na área da saúde deu-se a partir 

da necessidade de aprimorar a capacidade de copiar, transportar e armazenar formulários de 

registro ou acompanhamento de um paciente. Além disto, as informações eram por vezes mal 

compreendidas em função do contexto que eram apresentadas, inibindo a compreensão 

correta e que expresse na totalidade o diagnóstico. Esta situação foi revertida com a 

implementação de Registros Eletrônicos de Saúde.  
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3.2 Registros Eletrônicos de Saúde 

Os Registros Eletrônicos de Saúde (Electronic Health Records – EHR) fazem parte 

das tecnologias utilizadas nas ciências da saúde (i.e. HIT), sendo definidos como uma coleção 

eletrônica de informações de pacientes individuais ou grupos de populações (GUNTER e 

TERRY, 2005). 

A necessidade do uso de EHR pode ser justificada a partir do nível de conhecimento 

gerado e a possibilidade de se modelar e extrair novas informações das fontes de dados. Os 

dados e registros de pacientes possuem vários níveis distintos, delimitados de acordo com a 

sua sofisticação e padronização. Na Figura 5 são ilustrados tais níveis de dados. 

 

Figura 5. Níveis de dados (HOYT, BAYLEY e YOSHIHASHI, 2012). 

Apesar da existência de um padrão de formulário já consolidado em hospitais e 

centros clínicos, alguns hospitais ainda utilizam dados em papel (i.e. nível 1), que possuem 

várias limitações. Dentre as limitações e problemas decorrentes do uso de tipos de dados em 

papel, pode-se salientar as dificuldades de leitura da escrita a mão devido a caligrafia pessoal 

de cada profissional, além dos custos para transporte, armazenamento e impactos ambientais. 

Para sanar alguns destes problemas, foram desenvolvidas tecnologias que proporcionaram o 

surgimento dos tipos de dados não estruturados (i.e. nível 2), que são dados digitalizados e 

acessíveis eletronicamente, porém sem a possibilidade de utilizá-los isoladamente. A seguir, 
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os dados passaram a ter características estruturadas (i.e. nível 3) podendo ser recuperados e 

trabalhados, cada qual, de forma específica porém não computáveis entre diferentes sistemas.  

Em virtude das limitações destes níveis de dados, surgiram os dados eletrônicos 

computáveis, armazenados em campos específicos relacionados com a categoria do atributo. 

Estes dados possuem características que possibilitam a sua utilização em diferentes sistemas, 

sem que haja a perda de informação ou a recuperação incorreta dos dados. Os bancos de 

dados que armazenam estes registros são chamados de Data Warehouses Clínicos. 

3.3 Data Warehouses Clínicos 

Os Data Warehouses Clínicos (Clinical Data Warehouse – CDW) são definidos como 

grandes bancos de dados que armazenam, coletam e integram dados com características 

clínicas. Os Data Warehouses (DW) proveem suporte para que posteriormente os dados 

possam ser utilizados em processos de tomada de decisão (HOYT, BAYLEY e 

YOSHIHASHI, 2012; HOFFER, PRESCOTT e MCFADDEN, 2004). Esta arquitetura de uso 

de um CDW pode ser visualizada na Figura 6. 

 

Figura 6. Arquitetura de uso de um CDW (HOYT, BAYLEY e YOSHIHASHI, 2012). 

Os dados são coletados em estações de trabalho a partir do preenchimento de 

formulários eletrônicos, gerando os EHR. Estes registros, posteriormente, são inseridos em 

um banco de dados local, podendo haver dados incompletos, dados incertos, dados 

imprecisos, dados vagos ou dados inconsistentes. Em virtude destas características, é 

necessário aplicar transformações nos dados (i.e. verificá-los, tratá-los e filtrá-los), para que 

estes sejam armazenados em um CDW com dados confiáveis e com erros reduzidos ou até 

ausentes nos registros. Por fim, é possível utilizar estes metadados em ocasiões específicas, 
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como a vigilância de doenças, seguimento do paciente, de tratamento, entre outras tarefas 

cabíveis. 

3.4 Registros Hospitalares de Câncer 

Os Registros Hospitalares de Câncer (RHC) são definidos como uma coleção de dados 

registrados a partir de casos de câncer incidentes em um hospital. Os sistemas que possuem 

tais registros têm por objetivo principal auxiliar administrativamente o hospital do qual está 

implantado. O estabelecimento de sistemas para efetuar este tipo de acompanhamento é 

extremamente benéfico, em virtude da crença histórica de que os pacientes são mais bem 

servidos através da presença de um registro, uma vez que o registro servirá para garantir que 

os pacientes retornem para exames de acompanhamento (SHAMUGARATNAM, 1991). 

A iniciativa de efetuar o acompanhamento dos casos de câncer iniciou no ano de 1728 

em Londres, porém, o censo para estabelecer um conhecimento confiável sobre a relação de 

mortalidade e morbidade dos casos de câncer não obteve sucesso (KENNAWAY, 1950), 

seguindo por um caminho de fracassos devido ao mapeamento de poucos casos, registros 

duplicados, entre outros (WAGNER, 1991). Os questionários e métodos de registros foram 

aprimorando-se, sendo consolidado no ano de 1929, o primeiro conjunto de registros de casos 

de câncer. Seguido deste, vários mapeamentos populacionais de casos de câncer foram 

elaborados, conforme listado na Tabela 3. 

Tabela 3. Estabelecimento de registros de câncer por população (WAGNER, 1991). 

País (região) Ano de estabelecimento Participação 

Alemanha (Hamburgo) 1929 Voluntária 

EUA (Nova York) 1940 Obrigatória 

EUA (Connecticut) 1941 Obrigatória 

Dinamarca 1942 Obrigatória 

Canadá (Saskatchewan) 1944 Obrigatória 

Inglaterra e País de Gales (Sudoeste) 1945 Voluntária 
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No ano de 1946, várias mudanças foram sugeridas e recomendadas pela Comissão 

Interina da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization – WHO) para que 

fosse possível o estabelecimento de registros mundiais dos casos de câncer. São elas 

(CLEMMESEN, 1974): 

 Coletar dados de todos os países possíveis; 

 Deve-se existir um padrão para os dados registrados; 

 Cada país deve possuir um centro de registros para o armazenamento e coleta dos 

dados; 

 Deve haver uma organização internacional cujo dever será correlacionar os dados 

obtidos de cada país. 

A partir destas recomendações, vários centros de registros de casos de câncer foram 

implantados mundialmente, alguns atendendo mais ou menos estes requisitos. As informações 

básicas que são inseridas nestes tipos de registros condizem com o paciente, para utilização no 

controle e em estatísticas demográficas, e o tumor incidente no mesmo, para cálculos de 

prevalência do câncer (CLEMMESEN, 1974). Estas informações são apresentadas na Tabela 

4. 

Tabela 4. Informações básicas de registros de câncer (MACLENNAN, 1991). 

Dado Item 

Paciente 

Nome 

Gênero 

Data de nascimento ou Idade 

Endereço 

Raça 

Tumor 

Data de incidência 

Base de diagnóstico 

Localização primária 

Histologia 

Comportamento 

Fonte do registro 

 

Estes grandes bancos de dados proporcionam a capacidade de análise, possibilitando 

gerar decisões para especialistas da saúde. Para que isto seja possível, o processo de 
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Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados proporciona, a partir de técnicas próprias, a 

capacidade de serem encontrados padrões nos dados. Isto possibilita os especialistas 

visualizarem situações comuns que sucedem um mesmo resultado. 

 



 

4 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BANCOS DE DADOS 

Com a finalidade de analisar grandes quantias de dados que, em primeiro momento, é 

uma tarefa complexa para ser executada pelo homem, existe a necessidade de adotarem-se 

métodos e ferramentas computacionais apropriadas para este objetivo. Em atendimento às 

necessidades de analisar, interpretar e relacionar grandes quantidades de dados surge uma área 

da informática denominada Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (Knowledge 

Discovery in Databases – KDD), a qual assume um papel importante neste contexto 

(GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005; FAYYAD, PIATETSKI-SHAPIRO e SMYTH, 1996). 

Para que seja possível compreender o que é efetivamente o conhecimento e a 

descoberta do mesmo a partir desta área da informática, existem algumas diferenças pontuais 

entre dados, informação e conhecimento, que devem ser compreendidas. 

 

Figura 7. Hierarquia do conhecimento. 

Conforme ilustrado na Figura 7 os dados, presentes no nível inferior da hierarquia são 

itens utilizados para a base dos demais níveis. São valores que, quando analisados 

individualmente não representam algo muito significante. No exemplo, é existente um dado 

de valor “IV”. 

A informação, por sua vez, representa os dados sob um determinado contexto e com 

maior significância do meramente o dado. No exemplo ilustrado, um tipo de informação é 

“Estádio IV” para um determinado caso de câncer. 

No topo desta hierarquia está presente o conhecimento, o qual é o resgate de padrões 

que estão implícitos no conjunto de dados a partir da definição de regras e tendências que os 



36 

 

 

registros seguem. No exemplo, o conhecimento gerado a partir do dado “IV” é que se o 

paciente for detentor de um caso de câncer neste estádio, então este paciente terá um tempo de 

sobrevida menor ou igual a um ano. 

O processo de KDD é a união de várias etapas bem definidas, em que cada uma é 

responsável por um passo de evolução no processo. Estas etapas, exibidas na Figura 8, são: 

Limpeza e integração de dados, seleção e transformação de dados, mineração de dados e 

avaliação e apresentação dos dados. 

 

Figura 8. Processo de KDD (HAN e KAMBER, 2006). 

As etapas de limpeza, integração, seleção e transformação de dados são agrupadas 

como pré-processamento dos dados, onde são especificados quais critérios os registros terão 

de seguir para que sejam mantidos e utilizados para as etapas seguintes, de mineração e de 

avaliação de dados. As etapas do processo de KDD podem ser retomadas para análise sempre 

que necessário. 

4.1 Pré-processamento de Dados 

O Pré-processamento de Dados consiste de um conjunto de funções e métodos 

definidos com o propósito de captar, organizar, tratar e preparar os dados para a etapa da 

Mineração de Dados, desempenhando um papel importante no processo de KDD 

(GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005). Os objetivos de captação, organização, tratamento e 

preparação dos dados são alcançados através da utilização de técnicas de pré-processamento 
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de dados, sendo elas (HAN e KAMBER, 2006): limpeza dos dados, integração dos dados, 

transformação dos dados e redução dos dados. 

O método de limpeza dos dados resume-se em verificar os dados que estão 

incompletos, ruidosos e/ou inconsistentes. É comum a presença destes tipos de dados nos 

bancos de dados, em virtude destes bancos possuírem um grande volume de registros 

armazenados, além de ser parte de um recurso presente no mundo real, do qual atributos que 

sejam do interesse podem não estar disponíveis (HAN e KAMBER, 2006). As seguintes 

práticas são enquadradas neste método para valores incompletos: 

 Ignorar a tupla; 

 Preencher manualmente; 

 Utilizar uma constante global (e.g. “desconhecido”); 

 Utilizar uma média geral; 

 Utilizar uma média de dados semelhantes; 

 Utilizar o valor mais provável. 

Para dados ruidosos, em que há um registro que não acompanhe as tendências dos 

demais (i.e. exceções), existem algumas técnicas que amenizam este problema no banco de 

dados, sendo elas (HAN e KAMBER, 2006): 

 Binning: União supervisionada dos dados que possuem proximidade de valor; 

 Clusterização: Agrupamento não supervisionado dos dados; 

 Inspeção humana e computacional combinada: Verificação dos dados a partir dos 

processos de clusterização e binning; 

 Regressão: Mapeamento de dados para atribuição de um valor mais próximo da 

realidade. 

Para os dados inconsistentes, há somente o tratamento manual destes registros, a partir 

de referências externas. Estas técnicas de limpeza de dados são representadas na Figura 9. 
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Figura 9. Pré-processamento de limpeza dos dados. 

A integração dos dados é a técnica responsável de integrar dados de diferentes fontes 

de armazenamento em um único banco de dados. Esta possui algumas complicações, tais 

como a necessidade de verificação do padrão utilizado pelos conjuntos de dados (i.e. datasets) 

integrados, ou seja, enquanto um dos conjuntos de dados utiliza valores um (1) ou dois (2) 

para um atributo, o outro utiliza sim (S) ou não (N) para este mesmo atributo. Além deste 

obstáculo para a união dos dados, a redundância é outro problema que deve ser considerado. 

Esta técnica é representada a seguir, na Figura 10. 

 

Figura 10. Pré-processamento de integração dos dados. 

As técnicas de transformação dos dados consistem de adequar os dados para que seja 

possível a sua utilização na etapa de mineração de dados, subsequente ao processo de pré-

processamento de dados. Algumas das técnicas de limpeza dos dados são utilizadas como 

transformação de dados (GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005).  
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As técnicas de redução de dados objetivam selecionar e especializar os registros que 

serão utilizados para a mineração de dados. Isto faz com que imensos conjuntos de dados 

sejam reduzidos ao ponto de manterem-se somente os registros importantes para a prática. 

Tais técnicas podem ser divididas em redução de dados horizontal e redução de dados vertical 

(GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005). 

 Redução de dados horizontal: É caracterizada pela escolha de casos, podendo ser 

por segmentação do banco de dados (i.e. registros que acompanhem o requisito de 

um atributo) ou por eliminação direta de casos (i.e. registros que sejam diferentes 

de um determinado valor para o atributo). 

 Redução de dados vertical: Este tipo de redução consiste em eliminar ou substituir 

os atributos dos registros do conjunto de dados, mantendo a originalidade dos 

dados. Esta redução pode proporcionar um modelo de conhecimento mais preciso 

e um tempo de processamento da mineração de dados e de outros processos 

reduzido. 

Estas técnicas são ilustradas na Figura 11. 

 

Figura 11. Pré-processamento de redução dos dados. 

4.2 Mineração de Dados 

A Mineração de Dados (Data Mining – DM) é considerada a principal etapa do 

processo de KDD, pois é o momento que ocorre a busca de novos conhecimentos. É 
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conceituada como sendo os processos computacionais utilizados com a finalidade de 

encontrar padrões, a partir de algoritmos inteligentes, nos dados armazenados em grandes 

bancos de dados. Alguns autores tratam os termos KDD e DM como sinônimos 

(GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005; HAN e KAMBER, 2006; TAN, STEINBACH e 

KUMAR, 2009). As tarefas de mineração de dados são divididas em duas categorias: 

descritivas e preditivas.  

4.2.1 Tarefas Descritivas 

As tarefas de características descritivas objetivam construir modelos que resumam os 

relacionamentos entre os objetos, sendo usualmente de natureza exploratória (TAN, 

STEINBACH e KUMAR, 2009). Os algoritmos utilizados nesta tarefa são: 

 Regras de Associação: Visa descobrir padrões que descrevam características de 

associação entre os dados. Os conhecimentos descobertos normalmente são 

representados na forma de regras, ou seja, quando um atributo X implica em um 

atributo Y, na forma X   Y; 

 Agrupamento ou Segmentação: Usada para agrupar objetos em classes com 

objetos semelhantes. Todos os objetos pertencentes a um grupo possuirão 

semelhanças, e diferenças quando relacionados a outro grupo. 

4.2.2 Tarefas Preditivas 

As tarefas de tipo preditivas visam construir modelos que prevejam o valor de um 

determinado atributo (i.e. variável alvo) baseado nos valores de outros atributos (TAN, 

STEINBACH e KUMAR, 2009). Basicamente, neste tipo de tarefa, existe um conjunto de 

entrada, o qual deve ser mapeado para que sejam fornecidos os valores para o conjunto de 

saída. Os tipos de algoritmos para este tipo de tarefa são: 

 Classificação: Usada para variáveis alvo discretas, ou seja, quando os atributo alvo 

for do tipo categórico; 
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 Regressão: Usada para variáveis alvo contínuas, ou seja, para quando o atributo 

alvo for do tipo contínuo (i.e. numérico); 

4.3 Representação do Conhecimento 

O conhecimento gerado a partir das técnicas utilizadas no processo de KDD pode ser 

representado de diversas formas distintas. Cada forma possui suas particularidades, 

estimulando a percepção humana para a abstração do conhecimento e, consequentemente, 

aprimorando a sua capacidade de entendimento (GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005). 

Algumas formas de representação do conhecimento utilizados na mineração de dados 

são por regras de associação, tabelas, relatórios, gráficos, cubos e árvores de decisão (HAN e 

KRAMBER, 2006). 

4.3.1 Regras de Associação 

As formas de representação por regras de associação visam transparecer os princípios 

comuns seguidos pelos registros, através da popularidade de um valor nos atributos 

(MENZIES e HU, 2003). Segundo Rouse (2013), as regras de associação possuem duas 

partes: o antecedente (se) e o consequente (então). O antecedente é um item pertencente e 

selecionado dos dados, enquanto o consequente é um item pertencente e selecionado dos 

dados que possui combinação com o antecedente. 

As regras de associação são criadas a partir da análise dos dados por padrões 

frequentes de se/então, identificando os relacionamentos mais importantes a partir dos 

critérios de suporte e confiança. Estes critérios são essenciais para o funcionamento do 

algoritmo, pois vão determinar a quantidade e a qualidade das regras geradas. 

O critério de suporte de uma regra de associação é definido como o percentual de 

grupos que contém todos os itens listados na regra de associação. O valor de percentual é 

calculado considerando todos os grupos. A representação deste critério é dada por: 
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Onde supp(X) é o suporte do conjunto de dados para o grupo, nt(X) como sendo o 

número de grupos que contenham todo o conjunto de itens presentes na regra e nt 

representado pelo número total de grupos consequentes. Este percentual expressa a frequência 

com que o antecedente e o consequente ocorrem através dos grupos considerados no conjunto 

de dados. 

O critério de confiança de uma regra de associação é definido como um valor 

percentual que expressa o quão frequente o consequente (Y) ocorre quando relacionado a 

determinados antecedentes (X).  (PICHILIANI, 2013). A confiança é representada pela 

seguinte equação: 

          
         

       
 

Onde conf(X Y) é o índice de confiança, supp(X Y) como sendo o número de grupos 

contendo a união dos antecedentes e consequentes e supp(X) representado pelo número de 

grupos consequentes. O índice de confiança expressa o quão confiável a regra é, ou seja, 

quanto maior o seu valor, com maior frequência o conjunto de itens são associados em 

conjunto. 

As regras de associação possuem diversas usabilidades em problemas do cotidiano. 

Um exemplo clássico do uso de regras de associação é a análise de carrinhos de compras de 

supermercados. Na Tabela 5 são exibidos os registros de compras de vários clientes de um 

supermercado, onde são vendidos os seguintes itens: leite, pão, manteiga e cerveja. São 

atribuídos os valores 1 (um) ou 0 (zero) para a compra ou não, respectivamente, dos itens 

listados. 

Tabela 5. Exemplo de um banco de dados de carrinhos de compras. 

ID Leite Pão Manteiga Cerveja 

1 1 1 0 0 

2 0 0 1 0 

3 0 0 0 1 

4 1 1 1 0 

5 0 1 0 0 
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Neste exemplo, a seguinte regra será definida: sempre que um cliente comprar leite, 

ele comprará pão. Além desta, é possível afirmar que a regra {leite,pão} {manteiga} tem 

uma confiança para 50% dos casos, ou seja, há a possibilidade de 1 (um) para 2 (dois) de um 

cliente comprar manteiga se este comprar leite e pão. 

Um dos benefícios mais evidentes da utilização de regras de associação na mineração 

de dados, é que estes modelos são teoricamente capazes de revelar todos os relacionamentos 

do banco de dados que sejam de interesse do conhecimento a ser gerado (ZEMIRLINE et al., 

2008). 

Existem vários algoritmos que executam a definição de regras de associação. Dentre 

estes, pode-se mencionar o Eclat (ZAKI, 2000), o Opus Search (WEBB, 1995) e o Apriori 

(AGRAWAL, IMIELIENSKI e SWAMI, 1993), considerado por muitos autores como o 

melhor algoritmo para a mineração de regras de associação. 

4.3.2 Árvores de Decisão 

Segundo Goldschmidt e Passos (2005), as árvores de decisão podem ser definidas 

como grafos, onde cada nó interno representa uma condição envolvendo um atributo e um 

conjunto de valores. Os nós folha correspondem à atribuição de um valor ou conjunto de 

valores a um atributo do problema. Nesta interpretação, cada caminho da árvore que parte do 

nó raiz termina em um nó folha correspondente a uma regra da forma SE <condição> 

ENTÃO <conclusão>. 

A indução de árvores de decisão para a representação de conhecimento é uma técnica 

muito eficaz para este propósito (TAN, STEINBACH e KUMAR, 2009). A estrutura final de 

uma árvore de decisão é semelhante a um fluxograma em formato de árvore, conforme 

ilustrado pela Figura 12. Neste exemplo de construção, é analisada a classe para comprar um 

microcomputador para diferentes tipos de pessoas, categorizando-os por idade, crédito e 

ocupação.  
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Figura 12. Exemplo de árvore de decisão (HAN e KAMBER, 2006). 

Nesta árvore de decisão modelada, a classe alvo é “buy_computer” que indica se um 

microcomputador deve ser adquirido para um indivíduo ou não. Cada nó interno representa 

um teste no atributo (e.g. age, student e credit_rating), e cada nó folha exibe o valor da classe 

“buy_computer” (i.e. “yes” para adquirir, e “no” para não adquirir). 

Segundo Han e Kamber (2006), as árvores de decisão são construídas a partir dos 

testes de cada tupla, dos quais traçam um caminho entre o nó raiz e os nós folha sendo 

possível predizer a classe para àquela tupla. Esta construção é feita a partir de algoritmos 

como: ID3 (Iterative Dichotomiser) (QUINLAN, 1986), C4.5 (QUINLAN, 1993), entre 

outros. Os algoritmos de construção de árvores de decisão, na sua maioria, utilizam a 

abordagem top-down, que inicia com um conjunto de treinamento de tuplas, associando os 

valores de suas categorias e classe(s). 

A popularidade das árvores de decisão é muito alta devido à facilidade de 

interpretação do homem na visualização destas, sua precisão de predição, simplicidade e 

agilidade na construção (HAN e KAMBER, 2006). Seguindo esta conclusão, pode-se destacar 

a vantagem das árvores de decisão perante outros métodos de representação do conhecimento 

em virtude de sua disposição em formato gráfico, além de prover somente informações que 

são de relativa importância para a predição (FREITAS, WIESER e APWEILER, 2010).  



 

5 REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO RELACIONADO AO 

PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO 

A representação de conhecimento relacionado ao prognóstico de pacientes com câncer 

de pulmão é um recurso que possibilita o especialista nas ciências da saúde (na oncologia, 

especificamente) a encontrar valores concisos e objetivos para a definição do tempo de vida 

para portadores de câncer de pulmão. Dentre os benefícios deste trabalho efetuado, pode-se 

listar a agilidade no processo de descoberta de padrões para a definição do prognóstico do 

paciente a partir da utilização de algoritmos de mineração de dados e, consequentemente, a 

agilidade no processo de decisão de ação do especialista perante o quadro clínico do paciente 

e seu prognóstico. 

Além da agilidade neste processo, a padronização do relatório condizente ao 

prognóstico dos pacientes registrados no banco de dados utilizado para a pesquisa e 

desenvolvimento do processo de KDD também é um benefício a ser constatado. Esta 

padronização está relacionada com o modelo de representação do conhecimento adotado para 

a expressão dos valores encontrados no conjunto de dados utilizado. 

Para que os benefícios listados (e.g. agilidade e padronização) fossem alcançados, fez-

se necessário aplicá-los na prática com a utilização de uma ferramenta de apoio para a 

mineração de dados (ver item 7.1.3). Além desta, foi definida uma metodologia para a 

execução das tarefas julgadas necessárias para o desenvolvimento do trabalho, consistindo 

dos seguintes passos: 

 Selecionar, utilizar e avaliar os RHC; 

 Pré-processar os dados; 

 Adequar e utilizar os dados por intermédio de um software especializado. 

Ao final destes passos, foram avaliados os modelos de representação do conhecimento 

extraído do banco de dados referente ao prognóstico dos pacientes, dos quais são utilizados 

para enquadrar o caso diagnosticado e definido pelo especialista da ciência da saúde em 

questão. 
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5.1 Metodologia 

Para que os objetivos propostos neste trabalho fossem alcançados, fez-se necessário 

elaborar tarefas distintas que foram parte da pesquisa para a definição da solução final. Estas 

tarefas elaboradas proporcionaram etapas na pesquisa, proporcionando uma metodologia de 

desenvolvimento do trabalho. 

A metodologia de desenvolvimento do presente trabalho consiste, inicialmente, de 

pesquisa e avaliação dos RHC disponíveis em domínio público para sua posterior utilização 

no processo de KDD. Posteriormente, foi elaborado um pré-processamento nos dados do 

RHC, a fim de condicioná-los aumentando ou reduzindo o seu nível de abstração. Na 

sequência da etapa de pré-processamento, elaborou-se um processo de adequação para a 

utilização dos dados, consistindo da criação de um arquivo que seja compreendido pelo 

software utilizado no processo de mineração de dados. Após isto, elaborou-se a utilização de 

dois modelos para a representação do conhecimento gerado, dos quais foram avaliados para a 

definição de qual o melhor a ser utilizado e que contemple de melhor forma o alcance dos 

objetivos e das contribuições definidas. 

5.1.1 Seleção, utilização e avaliação dos Registros Hospitalares de Câncer 

Existindo a necessidade de elaborar uma solução com alto grau de precisão no 

posterior conhecimento gerado ao especialista, foi elaborada a avaliação dos bancos de dados 

que possuem RHC, tanto da estrutura destas quanto de seus registros no que condiz com o 

armazenamento e a recuperação de informações referentes ao câncer. Os RHC foram 

selecionados com a premissa de que sua disponibilidade deve ser de caráter público, a qual 

possibilita que qualquer pessoa, organização ou instituição tenha acesso aos dados. A fim de 

garantir um padrão de avaliação, uma metodologia de avaliação foi proposta. 

A definição da metodologia de avaliação dos RHC é dada a partir dos seguintes pontos 

gerais: 

a) Informações dos registros coletados: havendo a necessidade de possuir a maior 

quantidade de dados possível do registro de caso de câncer, este ponto é justificado 
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pelas posteriores decisões que o especialista tomará perante o tratamento e 

acompanhamento do caso. Hábitos do paciente, localização primária e detalhada 

do tumor, entre outros dados são relevantes neste ponto. 

b) Padronização: os dados registrados devem seguir os padrões mais utilizados pela 

International Agency for Research on Cancer (IARC). 

c) Atualização: os registros devem ser atualizados periodicamente, garantindo que as 

informações condigam com o cenário atual e proporcionem feedbacks precisos aos 

especialistas com relação aos resultados de tratamentos e prevalências do câncer. 

d) Qualidade: a qualidade dos registros é algo importante. Antes de serem 

consolidados nos bancos de dados dos RHC devem passar por filtros e técnicas de 

pré-processamento que proporcionam maior integridade dos dados publicados. 

Os quatro pontos devem estar presentes em um RHC para que seja considerado ideal e 

para que seja possível a sua utilização em projetos de pesquisa do câncer que envolva cálculos 

probabilísticos, estatísticas, índices e níveis de prevalência desta doença. 

Os RHC utilizados para elaborar o estudo avaliativo proposto foram pesquisados com 

as seguintes premissas: o órgão competente e detentor dos registros deve ser reconhecido pelo 

governo do país que está alocado; os registros ou o banco de dados deve ser de utilidade 

pública, ou seja, estar disponível para uso e desenvolvimento de pesquisa. Conforme listadas 

na Tabela 6, foram selecionadas as seguintes organizações e fontes de dados: INCA, WHO, 

American College of Surgeons (ACoS) e o National Cancer Institute (NCI).  

Tabela 6. Relação das organizações e RHC. 

Organização RHC 

INCA Integrador de Registros Hospitalares do Câncer (IRHC) 

WHO Cancer Incidence in Five Continents (CI5) 

ACoS National Cancer Database (NCDB) 

NCI Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) 

 

Os RHC encontrados e selecionados possuem um banco de dados já consolidado ou 

possuem publicações numéricas de valores de interesse para a elaboração de prevalências e 

pesquisas condizentes com a oncologia. Estes RHC listados na Tabela 6 foram submetidos a 

um processo de utilização para que a avaliação fosse possível. 
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5.1.1.1 Integrador de Registros Hospitalares do Câncer 

O IRHC é um sistema informatizado via web, desenvolvido pelo INCA que possibilita 

o envio, a consolidação, o acompanhamento e a análise de dados hospitalares sobre o câncer. 

O desenvolvimento do IRHC é justificado pela facilidade de acesso a estas informações, 

rapidez na transmissão dos dados, utilização de dados padronizados, a criação de um banco de 

dados nacional, amplo acesso na divulgação e armazenamento central em local seguro 

(BRASIL, 2010). O IRHC é uma pequena parte de um complexo sistema desenvolvido, que 

possui também o Sistema Informatizado de Apoio aos RHC (SisRHC), chamado de RHC 

Brasil (ALEGRO et al., 2008). A representação do sistema e das posições dos módulos 

(SisRHC e IRHC) pode ser visualizado na Figura 13. 

 

Figura 13. Fluxo de Dados entre SisRHC e IRHC. 

A responsabilidade do IRHC é coletar as informações salvas e registradas pelos 

SisRHC distribuídos pelo país. Os SisRHC são sistemas instalados em centros de auxílio à 

oncologia em unidades hospitalares e que possuem formulários que auxiliam no processo de 

registro dos casos de câncer. 

O processo de registro do paciente com caso de câncer pode ser visualizado na Figura 

14. 
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Figura 14. Processo de registro de paciente no IRHC. 

O processo de registro e dado da seguinte forma: inicialmente o paciente realiza 

exames (radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética etc.), em unidade 

hospitalar ou clínica de sua preferência, que comprovem a existência ou não do câncer em seu 

organismo. O paciente dará entrada no hospital se um caso de câncer for comprovado, 

cabendo ao setor responsável pelo registro do caso de câncer no SisRHC prontamente efetuá-

lo, ou aguardar até a finalização de um tratamento (e.g. cirurgia, radioterapia, quimioterapia 

etc.), para que se obtenha mais informações sobre o caso de câncer. 

Conforme estabelecido pelo artigo 5º da Portaria GM/MS nº 741 de dezembro de 

2005, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), Centros de 

Referência de Alta Complexidade em Oncologia e Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) devem informar anualmente os dados do RHC da 

unidade, seguindo os critérios, normas, prazos e temporalidade estabelecidos nessa Portaria. 

Após os dados serem enviados pela unidade hospitalar para o INCA, estes são 

submetidos a um processo de consolidação de informações do IRHC. As etapas são ilustradas 

a partir da Figura 15. 
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Figura 15. Processo de consolidação de informações do IRHC (BRASIL, 2011). 

A consolidação de informações é dada a partir da seguinte sequência: o paciente com 

caso de câncer inicialmente é registrado no hospital que possui uma unidade especializada 

para tratamento de câncer. Com isto, o hospital armazena os registros para posteriormente 

enviar aos cuidados do INCA. Quando são submetidos estes registros, a coordenação regional 

do IRHC, presente em todos os estados, avalia tais dados e repassa para a coordenação 

nacional que executa ajustes e adéqua os mesmos para serem posteriormente disponibilizados 

e utilizados em relatórios que auxiliem na vigilância dos casos de câncer. 

A partir do acesso ao website do IRHC
2
 elaborou-se o download destes registros para 

o aplicativo TabWin (BRASIL, 2008) do banco de dados em nível nacional, a qual possui 

seus registros consolidados pelo INCA. Esta consolidação é dada a partir da eliminação da 

multiplicidade de registros e registros inconsistentes. Após possuir estes dados, foi elaborada 

a transcrição do banco de dados para o formato Structured Query Language (SQL) para 

melhor visualização dos registros. Com isto, fez-se uma varredura nos tipos de informações 

que são existentes nos registros, como costumes sociais e profissionais que implicassem no 

desenvolvimento de câncer. Além destes registros, é possível verificar o tipo de tratamento 

prestado para o câncer registrado, a situação final do paciente (i.e. cura total, cura parcial, 

óbito etc.), entre outras informações relevantes. 

Os pontos positivos que podem ser citados do IRHC são: quantia de informação ideal, 

confiabilidade dos dados, alta frequência de atualização e dados condizentes com os padrões 

internacionais adotados. Além disto, o IRHC possui uma metodologia simples e objetiva no 

processo de registros de casos de câncer e de recuperação destes registros, sendo possível 

                                                

 

 
2 :: Integrador RHC :: https://irhc.inca.gov.br/RHCNet 
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adotar qualquer artifício técnico como softwares ou Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados (SGBD) para ser utilizado com os registros armazenados. 

5.1.1.2 Incidência do Câncer nos Cinco Continentes 

O Incidêcia do Câncer nos Cinco Continentes (Cancer Incidence in Five Continents – 

CI5) tem por objetivo agrupar dados comparáveis sobre a incidência do câncer a partir de uma 

variedade de localizações geográficas. Sua atualização é dada de cinco em cinco anos. 

Diferente do IRHC, este possui suas informações disponibilizadas em volumes literários 

contendo tabulações de dados agrupados por gênero, faixa etária e localização do câncer. Os 

volumes produzidos para a publicação dos dados estão presentes em tabelas, das quais 

utilizam o padrão CID-10. Em cada volume são disponibilizadas atualizações ou informações 

de uma região ou tipo de câncer. Além disto, são exibidos os percentuais de: casos 

comprovados microscopicamente; casos de óbito; base de diagnóstico desconhecida; casos de 

óbito por tipo e localização do câncer. 

O método de utilização proposto para este RHC foi de transcrição dos dados captados 

nos volumes publicados. Tais registros foram utilizados para popularizar um banco de dados e 

este posteriormente utilizado como representação de dados deste RHC. 

Um dos benefícios do CI5 é sua abrangência mundial de dados. Isto possibilita a visão 

global dos casos de câncer, prevalência mundial dos tipos de câncer, diferença de 

comportamento da doença perante grupos sociais e grupos culturais diferentes, se a 

localização geográfica é um fator decisivo ou colaborativo para o desenvolvimento de células 

cancerígenas, entre outros. 

5.1.1.3 Banco de Dados Nacional (EUA) 

O Banco de Dados Nacional (National Cancer Database – NCDB) é um banco de 

dados composto pela Comissão do Câncer da ACoS e a American Cancer Society (ACS) para 

mais de 1.500 comissões credenciadas nos EUA e Porto Rico. Este é responsável por mais de 

70% dos novos registros efetuados de casos de câncer nos Estados Unidos (ACOS, 2011). 
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Estes registros podem ser acessados remotamente uma vez que são mantidos por várias 

aplicações web em domínio público, e ao alcance de clínicos, médicos, especialistas e 

pesquisadores. Entre os dados publicados, é possível saber os tipos mais comuns de câncer 

que afetam a população dos EUA, a quantia de casos registrados em seus estádios específicos, 

entre outras informações que auxiliam na pesquisa do câncer. Estas informações podem ser 

visualizadas na Figura 16. 

 

Figura 16. Informações do NCDB. 

Como método de utilização, adotou-se o mesmo que para o CI5, agrupando os 

registros e populando um banco de dados. A diferença para os dois RHC é que no NCDB 

existem os dados já tabulados, ou seja, estruturados em tabelas das quais os registros são 

aninhados por ano de diagnóstico. 

A atualização deste banco é dada de forma anual, e a publicação dos registros é 

efetuada dois anos após o registro elaborado. Apesar desta margem, bons resultados são 

proporcionados quando estes dados são comparados com a realidade.  

5.1.1.4 Vigilância Epidemiológica e Resultados Finais 

O Vigilância Epidemiológica e Resultados Finais (Surveillance Epidemiology and End 

Results – SEER) é um programa da NCI que busca prover informações estatísticas do câncer 
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para a população dos EUA a fim de reduzir a quantia de casos de câncer registrados. Seus 

esforços são direcionados ao controle e prevenção dos casos de câncer.  

Com início em 1973, o programa abrange todo o território dos EUA e armazena os 

seguintes dados: demográficos, localização primária do tumor, morfologia do tumor, estádio 

no diagnóstico, primeiro tratamento recebido, e informações de seguimento. Com tais dados, 

o SEER é a única fonte de informação nos EUA que possui informações condizentes ao 

estádio do câncer, diagnósticos e dados da sobrevivência do paciente registrado (NCI, 2012). 

Os dados de mortalidade presentes no SEER são fornecidos pelo National Center for 

Health Statistics, e os dados populacionais utilizados para calcular as taxas de incidência dos 

casos de câncer são fornecidos pelo Census Bureau, que é atualizado anualmente. Porém, 

somente dados numéricos registrados e informações limitadas são possíveis acessar por 

domínio público, o que resulta em pouco recurso informativo para ser utilizado em pesquisas. 

5.1.1.5 Avaliação dos RHC 

Dentre os RHC selecionados, estes foram submetidos a avaliação apresentada neste 

capítulo e analisados. Alguns possuem mais recursos que outros, resultando em diferentes 

níveis da qualidade dos RHC como um todo. A qualidade contextualizada nesta questão 

condiz com as informações armazenadas em termos quantitativos (i.e. variedade de dados), o 

que pode gerar dados estatísticos importantes na vigilância dos casos de câncer, 

acompanhamento demográfico de incidência das doenças cancerígenas e seguimento do 

tratamento efetuado no caso de câncer comprovado registrado. 

Para mensurar a capacidade de uso dos RHC, especificou-se que será atribuída a nota 

máxima de 1,0 (um) para o RHC que seguir os alguns pontos detalhados: 

 Possuir maior número de informações, condizente ao item (a) da seção 5.1.1. Para 

cada informação indisponível no banco de dados em análise, foi decrescido o valor 

proporcional à quantidade máxima de informações disponíveis em um dos bancos 

de dados. O valor definido é dado a partir de: 
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Onde PI é o valor da pontuação a ser atribuído, Ibd a quantidade de informações do 

banco de dados em análise e Imax a quantidade de informações do banco de dados com o maior 

número de informações; 

 Seguir especificamente as orientações da IARC, padronizações internacionais e 

outras premissas que possibilitem a compreensão dos registros armazenados de 

forma única. Os valores possíveis para este ponto são 1,0 (um) ou 0,0 (zero); 

 Possuir maior frequência de atualização. Para os demais RHC, a nota foi 

decrescida de forma gradual para cada mês ou ano de retardo na atualização em 

relação ao RHC com maior pontuação. O valor para este ponto é definido por: 

    
    

   
 

Onde PA é o valor da pontuação a ser atribuído, Amax como sendo os meses de atraso de 

atualização do banco de dados com a maior frequência de atualizações e Abd como sendo os 

meses de atraso na atualização do banco de dados em análise; 

 Manter a qualidade das informações, com a aplicação de técnicas de pré-

processamento e supervisão anteriores à publicação dos registros armazenados no 

banco de dados, garantindo a integridade dos dados (i.e. sem a presença de valores 

desconhecidos). O valor para este ponto é definido por: 

             

Onde PQ é o valor da pontuação a ser atribuído, Qbd é o somatório dos itens que 

englobam este ponto (i.e. pré-processamento e supervisão, e integridade dos dados) e 0,5 é a 

constante referente à definição do valor para cada item que englobe este ponto; 

 Disponibilizar manuais de uso e material bibliográfico para que seja possível 

executar pesquisas e demais estudos de vigilância do câncer, facilitando seu uso. 

São acrescidos 0,33 para a existência de cada item disponível, entre os seguintes: 

manuais oficiais, trabalhos de pesquisa já realizados, facilidade no acesso e 

utilização dos dados. O valor final, portanto, é definido por: 

              

Onde PF é o valor da pontuação a ser atribuído, Fbd é o somatório dos itens que 

englobam este ponto (i.e. manuais, publicações, e acesso e utilização dos dados) e 0,33 é a 

constante referente à definição do valor para cada item que englobe este ponto.  
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Todos os pontos possuem a mesma importância, uma vez que o somatório final das 

pontuações de cada item definirá qual o RHC que melhor obedece aos requisitos e ideal a ser 

utilizado para demais trabalhos.  

Partindo destes pontos, os quatro RHC encontrados foram analisados e suas condições 

avaliadas com o auxílio destas métricas. A relação dos RHC e as notas atribuídas aos mesmos 

são exibidas na Tabela 7. 

Tabela 7. Pontuação dos RHC. 

RHC Atributos Padrão Atualização Qualidade Facilidade Total 

IRHC 1.0 (38) 1.0 1.0 (24) 1.0 (2) 0.99 (3) 4.99 

CI5 0.76 (29) 1.0 0.4 (60) 1.0 (2) 0.99 (3) 4.15 

SEER 0.32 (12) 1.0 1.0 (24) 1.0 (2) 0.66 (2) 3.98 

NCDB 0.50 (19) 1.0 0.67 (36) 1.0 (2) 0.66 (2) 3.83 

 

Para o IRHC foi atribuída a nota máxima nos quesitos de registros e de atualização, 

justificado pela gama de dados armazenados nos bancos de dados e pela frequência constante 

de atualização, respectivamente. Ainda com relação à atualização, existe um intervalo de dois 

anos entre o ano corrente e a publicação dos registros efetuados, consequência do período de 

pré-processamento e consolidação dos dados dos Centros de Oncologia das unidades 

hospitalares. Este cenário também se faz presente nos demais RHC, portanto não é 

considerado qualquer decréscimo neste quesito. 

A quarta pontuação foi atribuída ao SEER da NCI (3.83). Este possui uma gama 

aceitável de tipos de dados, o que proporciona uma vasta variedade de relatórios e relações 

entre os dados para o acompanhamento e para a busca de padrões de incidência dos casos de 

câncer. Os fatores que prejudicaram a pontuação final deste RHC foi a existência de poucos 

manuais e informações do RHC em domínio público, o que proporcionou dificuldades 

durante a sua utilização, e baixa frequência de atualização.  

Com a terceira pontuação, o NCDB da ACoS (3.98) obteve um desempenho regular na 

avaliação proposta. O uso, em virtude dos dados já estarem alocados em tabelas, facilitou a 

população dos bancos de dados transcritos, além de existir uma boa quantia de informações e 

manuais sobre este RHC. A quantidade de dados existentes na seção pública deste RHC 

implica negativamente no somatório dos quesitos, devido a sua pouca quantia e variedade. 

Esta falta de informação proporciona certa desvantagem quando comparado a outros RHC. 
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O CI5 da WHO obteve a segunda maior pontuação (4.15) devido às boas pontuações 

nos quesitos “Registros”, “Qualidade” e “Facilidade”. Estas pontuações são justificadas pela 

quantia de informações armazenadas existentes para cada caso de câncer, além de seguir com 

as exigências propostas pela IARC. Seu desempenho se manteve linear quando considerada a 

qualidade dos dados e sua facilidade de utilização. 

O IRHC do INCA obteve o melhor resultado total, compreendido da soma da 

pontuação dos quesitos (4.99) sendo, portanto, superior aos demais RHC na avaliação. No 

quesito “Registros”, este foi utilizado como referência em virtude da quantidade de dados 

presentes nos registros armazenados. Com referência ao quesito “Atualização”, sua pontuação 

máxima é justificada por, anualmente, serem elaboradas diversas atualizações e, por 

consequência, publicações de novos casos de câncer registrados. Neste quesito o IRHC e os 

demais RHC possuem pontos negativos, pois existe um intervalo de tempo até estes dados 

serem consolidados e posteriormente publicados, sendo este intervalo de, em média, dois 

anos. Por ser uma característica geral, adotou-se por desconsiderar este problema, em 

específico, na avaliação. 

O presente trabalho resultou na elaboração de uma pesquisa, tanto técnica quanto no 

estado da arte, que disponibilizasse resultados relacionados ao nível da qualidade dos RHC 

encontrados a partir do método de seleção proposto. Esta pesquisa proporcionou a capacidade 

de concluir sobre cada doutrina de armazenamento e gerência dos dados adotada pelos RHC. 

As sugestões e imposições da IARC foram fielmente seguidas pelas organizações em seus 

respectivos RHC no quesito de padronização de dados armazenados e de informações básicas 

necessárias para o registro de caso de câncer. Porém, existiram diferenças entre os RHC 

avaliados com relação às informações disponíveis, frequência de atualização, técnicas de pré-

processamento utilizadas, material de apoio disponível e facilidade de uso.  

Após a avaliação dos RHC, foram definidos métodos e funções para elaborar o pré-

processamento dos dados e adequação dos mesmos para posterior utilização para a geração de 

conhecimento. Partindo da avaliação proposta, foi selecionado o IRHC para a execução das 

posteriores etapas deste trabalho. 
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5.1.2 Pré-processamento dos dados 

Para que a árvore de decisão e as regras de associação sejam construídas com sucesso, 

existiu a necessidade de executar um pré-processamento dos dados que compõem o conjunto 

de dados utilizado para definir o prognóstico do paciente. Este processo foi elaborado com a 

execução de etapas que condizem, especificamente com: limpeza de dados, inspeção humana 

e computacional combinada, e redução de dados horizontal e vertical. As tarefas efetuadas são 

listadas a seguir: 

 Coleta de casos: Com um conjunto de dados de aproximadamente 915 mil 

registros de casos de câncer, houve a necessidade de filtrar somente os registros 

que condissessem com a localização primária no órgão pulmonar (i.e. câncer de 

pulmão). Portanto, devido à estrutura do banco de dados, foram filtrados os casos 

que estejam registrados com o código C34. Este processo fez com que 

permanecessem 41.043 registros; 

 Categorização dos tratamentos: Em virtude dos tratamentos estarem aninhados em 

um único atributo (pritrath) no conjunto de dados, para que esta informação seja 

utilizada com sucesso pelo processo de KDD, é necessário dividir esta informação, 

atribuindo-a em categorias de tratamento distintas, sendo elas: cirurgia 

(risktreatcir), radioterapia (risktreatrxt) e quimioterapia (risktreatqt). Foram criadas 

somente estas categorias por serem as utilizadas para o tratamento de casos de 

câncer, conforme descrito na seção 2.2; 

 Categorização dos gêneros: O conjunto de dados possui valores de atributo 1 (um) 

e 2 (dois) para homem e mulher, respectivamente. A fim de apropriar esta 

categoria para uma melhor representação de conhecimento gerado por este banco 

de dados, modificaram-se os valores para H ou M, condizentes a homem ou 

mulher, respectivamente, na categoria de gênero (risksex); 

 Criação da categoria de ocupação: Conforme mencionado no segundo item das 

causas que proporcionam maior probabilidade de um caso de câncer se 

desenvolver no organismo humano na seção 2.2, foi necessária a criação de uma 

categoria que armazenasse os valores se o paciente possui uma ocupação de risco 

ou não. Para tal, foram elencadas as ocupações de risco do conjunto de dados, e 

atribuídos valores que definem a situação desta ocupação para uma nova categoria 
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(riskocc) (VEJA, 2012). Os valores S ou N, para sim ou não, são armazenados 

nesta categoria; 

 Criação da categoria do estádio de câncer: O conjunto de dados, por ser utilizado 

em um cenário real no qual vários CACON com um grande número de usuários o 

utilizam, possui algumas inconsistências. O estádio do câncer registrado no caso 

de câncer é um exemplo destas inconsistências, pois são armazenados dois valores: 

os valores de TNM (tnm) e o estádio do câncer (estadiam), sendo que comumente 

estes valores não são condizentes entre si. Este impasse se dá de duas maneiras: 

um dos atributos não possui qualquer valor, ou os dois valores não coincidiam. Em 

função disto, criou-se um método para verificar os dois registros para que fosse 

armazenado em uma categoria específica (riskstage) o valor correto. Se os dois 

atributos são preenchidos e forem condizentes, este mesmo valor é definido na 

categoria. Caso um dos valores não exista, pressupõe-se que o que está preenchido 

é o correto e, para tal, este é atribuído na categoria. Para valores que os dois 

atributos são diferentes ou que ambos não existam, estes serão tratados 

posteriormente. 

 Criação da categoria de histórico familiar: O histórico familiar pode ser um fator 

para o surgimento de câncer de pulmão. No conjunto de dados, é existente um 

atributo (histfamc) que tem armazenada a informação do paciente, se este possui 

histórico familiar de câncer positivo ou não. Esta informação foi transcrita para 

uma categoria (riskhist), com os valores S para sim, ou N para não. 

 Criação da categoria de tabagismo: O atributo referente à situação tabágica do 

paciente (tabagism) possui a informação de contato positivo ou negativo com 

produtos deste gênero (e.g. cigarros, charutos, cachimbos etc.). Esta informação é 

armazenada em uma nova categoria (risktab), com os valores de S para 

consumidores e ex-consumidores, ou N para casos que nunca tiveram contato 

direto com tais produtos. 

 Criação da categoria de idade: De acordo com o NCI (2013) existem faixas de 

idade que são relevantes para definir a mortalidade do câncer de pulmão. A faixa 

etária entre 55 e 84 anos de idade possui o maior índice de mortalidade (20% a 

30% dos casos). Dadas estas estatísticas, são classificados nesta categoria (riskage) 

como S os casos que se encontram nesta faixa ou como N para os casos que não se 

enquadram nesta regra. 
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 Criação da classe de prognóstico: Fazendo referência ao propósito do trabalho, de 

verificar o prognóstico dos pacientes detentores de câncer de pulmão, foi criada a 

classe de prognóstico (riskprog) que possui o valor de quantos anos de sobrevida o 

paciente teve. Tais anos condizem com o período referente ao ano de início do 

tratamento e ao ano do último registro feito deste paciente no banco de dados. 

 Eliminação de registros com datas incorretas: São existentes no conjunto de dados 

muitos registros com datas incorretas ou desconhecidas, em virtude de que, por 

vezes, algumas informações estão indisponíveis. Devido este impasse, houve a 

necessidade de tais registros serem isolados do conjunto a ser utilizado para o 

processo de KDD, já que tais informações incorretas influenciam negativamente 

na definição da predição, sendo esta posteriormente ilustrada por regras de 

associação e/ou demais técnicas de representação de conhecimento. Executando tal 

operação, foram mantidos 32.658 registros que possuem a consistência requisitada 

neste item. 

 Eliminação de registros com estádios imprecisos: Seguindo o princípio da 

eliminação de registros com datas incorretas, a eliminação de registros com 

estádios imprecisos visou eliminar os registros que possuem ambiguidade no valor 

de seus estádios (i.e. estádio II, sem especificar se A ou B). Tal processo fez com 

que permanecessem 21.078 registros no banco de dados. 

 Eliminação de atributos não utilizados: Com a finalidade de garantir somente os 

valores categorizados corretamente, foi elaborada a eliminação de atributos que 

não são utilizáveis no processo de KDD. Isto auxiliou para que se tivesse um 

processo agilizado, que contivesse somente as informações mais importantes e 

relevantes para o conhecimento. 

Com este pré-processamento de dados, são mantidas as seguintes informações e seus 

respectivos possíveis valores nos registros de caso de câncer listados na Tabela 8. 

Tabela 8. Categorias e classes mantidas nos registros. 

Atributo Tipo Valores 

risktreatcir Contínuo Numéricos 

risktreatrxt Contínuo Numéricos 

risktreatqt Contínuo Numéricos 

risksex Categórico {H,M} 
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riskocc Categórico {S,N} 

riskstage Categórico {0.0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4.0} 

riskhist Categórico {S,N} 

risktab Categórico {S,N} 

riskage Categórico {S,N} 

riskprog Contínuo Numéricos 

 

Os atributos listados na Tabela 8 possuem estes tipos devidos os valores possíveis que 

os mesmos podem possuir no banco de dados. Obviamente, cada atributo necessitou de 

alterações para que o algoritmo executado para o processo de KDD fosse bem sucedido na 

predição e classificação dos registros. Estas alterações são destacadas nas próximas seções. 

Os dados utilizados foram coletados no website do IRHC na data de 02 de Janeiro de 2013. 

5.1.3 Processo de adequação e utilização dos dados 

O processo de adequação e utilização dos dados foi executado com o apoio do 

aplicativo WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) (WITTEN, FRANK e 

HALL, 2011), na sua versão 3.7. Devido o propósito deste trabalho, no âmbito de sua 

contribuição científica e objetivos, o WEKA se mostrou a ferramenta mais confiável para 

efetuar o processo de KDD em virtude do seu tempo de mercado e possibilidade de 

representar o conhecimento gerado pelos algoritmos. 

Para que fosse possível utilizar o conjunto de dados do IRHC, selecionado para o 

desenvolvimento do trabalho, fez-se necessário transcrever os dados que estavam em formato 

SQL deste conjunto de dados para o formato CSV (Comma Separated Value). O arquivo CSV 

criado possui cada registro do banco de dados e um cabeçalho, que contém os atributos 

presentes, sendo este arquivo posteriormente carregado no aplicativo WEKA. Após isto, o 

conjunto de dados é salvo em formato ARFF (Attribute-Relation File Format), que detém 

todos os atributos e seus tipos de dados, além dos registros presentes neste banco de dados. 

Este processo é ilustrado na Figura 17. 
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Figura 17. Processo de adequação e utilização dos dados. 

A etapa de modificação do arquivo ARFF fez-se distinta para cada modelo de 

representação de conhecimento, sendo editados os tipos de dados de cada atributo presente no 

conjunto de dados, conforme é apresentado nas próximas seções. A aplicabilidade da solução 

proposta deu-se de duas formas distintas para a definição do prognóstico de pacientes com 

casos de câncer de pulmão: mineração de dados e representação do conhecimento com 

árvores de decisão, e com regras de associação. 

5.1.4 Árvore de decisão para prognósticos 

A utilização de árvore de decisão para representar preditivamente o conhecimento 

descoberto no banco de dados é muito comum e popular, conforme citado na seção 4.3.2. Em 

virtude disto, buscou-se utilizar este método como solução para a representação de 

conhecimento relacionado ao prognóstico de pacientes com câncer de pulmão. 

O algoritmo escolhido para a construção da árvore de decisão foi o C4.5. Esta decisão 

se baseou sob as seguintes considerações: Pode ser utilizado com os tipos de dados 

categóricos e contínuos, proporcionando uma boa visualização da árvore construída; Fácil 

interpretação da árvore de decisão construída; Rapidez na resolução do problema e na 

construção da árvore, devido ao paradigma de dividir e conquistar (QUINLAN, 1993). 

Para que o algoritmo de construção da árvore de decisão fosse executado com sucesso, 

foi necessário elaborar modificações nos tipos de dados que fazem parte do conjunto de 
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entrada. Os tipos de dados exibidos na Tabela 8 foram modificados para os seguintes, listados 

na Tabela 9. 

Tabela 9. Atributos e tipos de dados para a árvore de decisão. 

Atributo Tipo Valores 

risktreatcir Contínuo Numéricos 

risktreatrxt Contínuo Numéricos 

risktreatqt Contínuo Numéricos 

risksex Categórico {H,M} 

riskocc Categórico {S,N} 

riskstage Categórico {0.0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4.0} 

riskhist Categórico {S,N} 

risktab Categórico {S,N} 

riskage Categórico {S,N} 

riskprog Categórico {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16} 

 

Apesar de ser uma boa alternativa para a descoberta de conhecimento, durante o 

processo de construção da árvore de decisão para prognósticos houve inconsistências no 

processo de KDD, tal como na representação do conhecimento gerado. Estas inconsistências 

consistem da criação da árvore de decisão com um nó somente, resultado do alto 

desbalanceamento entre os registros do conjunto de dados. 

O desbalanceamento resultante da utilização deste conjunto de dados, nas suas 

condições atuais, compôs-se em virtude da grande quantidade de registros com prognóstico de 

sobrevida menor que um ano (i.e. zero). Dos 21.078 registros, 19.391 se enquadram com 

prognóstico menor que um ano. Esta proporção é ilustrada na Figura 18. 
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Figura 18. Proporção dos casos com relação ao prognóstico. 

Devido este empecilho, como alternativa de solução optou-se pela redução horizontal 

dos dados com a eliminação dos registros que possuem prognóstico menor que um ano. Esta 

medida readapta o escopo do trabalho pela redução do cenário a ser avaliado para a definição 

de um prognóstico a ser provisionado para o paciente em avaliação. Porém, mesmo com esta 

alteração, a árvore de decisão seguiu sendo construída com somente um nó, devido a 

continuidade no desbalanceamento com os registros, em que 1.613 tiveram o prognóstico de 

um ano entre 1.687 registros. A proporção dos casos restantes, com esta ação é exibida na 

Figura 19. 
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Figura 19. Proporção dos casos com relação ao prognóstico. 

Em virtude de esta adversidade seguir ocorrendo, repetiu-se o procedimento de 

redução horizontal, eliminando os casos com prognóstico com valor 1 (um). Com isto, 

permaneceram no conjunto de dados 74 registros e a partir destes, é possível a construção de 

uma árvore de decisão com vários níveis, conforme exibido na Figura 20. 

 

Figura 20. Árvore de decisão para prognósticos. 

Na árvore de decisão construída, são feitas as definições dos padrões dos dados 

inicialmente pelo atributo de histórico familiar de câncer. Havendo um valor positivo para 

este atributo, são verificados quantos processos de tratamento com radioterapia os pacientes 

fizeram, sendo o número de sessões deste tratamento igual a zero (i.e. nenhuma sessão) ou 

maior que zero. Com esta bifurcação, em uma das extremidades é avaliado a idade do 

paciente, caso este se encontre em uma idade de risco ou não, enquanto que na outra 

extremidade é analisada a ocupação do paciente, se esta é de risco ou não. 
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A árvore de decisão para prognósticos, construída com a utilização do IRHC e com o 

descarte de registros de casos de câncer com prognóstico menor ou igual a um ano se mostrou 

ambígua e carente de conhecimento gerado ao especialista. Isto é concluído em virtude de 

serem expressos somente quatro dos dez atributos presentes na análise da definição do 

prognóstico para o paciente. A justificativa preponderante, e que determinou esta estrutura de 

árvore é devido o baixo número de registros remanescentes no conjunto de dados. Com um 

número baixo de registros não é possível que o algoritmo determine com certeza quais os 

padrões seguidos pelos atributos do banco de dados, uma vez que cada caso pode ter sua 

especificidade. 

A representação do conhecimento com a utilização de árvores de decisão tornou-se 

uma solução inviável para o problema, em virtude da grande quantia de registros eliminados 

em função da quantidade desbalanceada de instâncias detentoras de prognósticos zero e um. 

Além deste problema, não é possível com poucos registros, elaborar uma árvore de decisão 

que possibilite, com precisão, a predição para um caso de câncer em processo de diagnóstico e 

estudo. Sendo assim, julgou-se necessário verificar uma forma de descoberta e representação 

do conhecimento mais confiável e que não necessitasse a eliminação de outros registros, além 

daqueles que foram excluídos na etapa de pré-processamento dos dados. 

5.1.5 Regras de associação para prognósticos 

Como forma alternativa de representação de conhecimento, utilizaram-se as regras de 

associação para a definição de prognósticos para pacientes detentores de câncer de pulmão. 

Este método foi utilizado como alternativa, em virtude de também ser um método popular 

para a representação de conhecimento, além de este recurso estar disponível e integrado ao 

WEKA (WITTEN, FRANK e HALL, 2011), ferramenta de apoio utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Dentre os algoritmos existentes para a modelagem de regras de associação, optou-se 

por utilizar o algoritmo Apriori (AGRAWAL, IMIELIENSKI e SWAMI, 1993). Tal decisão 

foi definida em virtude de alguns pontos importantes da utilização deste algoritmo, tais como: 

Boa adaptação com grandes conjuntos de dados; Fácil implementação; Muito popular entre os 

tipos de regras para descoberta de padrões (HAN e KAMBER, 2006). 
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Para que o Apriori fosse executado com êxito, houve a necessidade de elaborar 

alterações (tal como descrito anteriormente, para o algoritmo C4.5) nos tipos de dados que 

fazem parte do conjunto de dados. Os tipos de dados foram modificados para os seguintes, 

conforme listados na Tabela 10. 

Tabela 10. Atributos e tipos de dados para as regras de associação. 

Atributo Tipo Valores 

risktreatcir Categórico {0, 1, 2, 3} 

risktreatrxt Categórico {0, 1, 2, 3} 

risktreatqt Categórico {0, 1, 2, 3, 4} 

risksex Categórico {H,M} 

riskocc Categórico {S,N} 

riskstage Categórico {0.0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4.0} 

riskhist Categórico {S,N} 

risktab Categórico {S,N} 

riskage Categórico {S,N} 

riskprog Categórico {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16} 

 

Além desta modificação, em que todos os atributos fossem especificamente do tipo 

categórico, foi necessário alterar alguns parâmetros de execução deste algoritmo. As 

definições para os parâmetros presentes no WEKA e, especificamente, no processo de 

elaboração das regras de associação são exibidas na Tabela 11, juntamente com os valores 

atribuídos para os mesmos. 

Tabela 11. Variáveis e valores utilizados na associação. 

Variável Definição Valor 

car 

Condição para definir o 

atributo a ser considerado 

como classe 

True 

classIndex 
Número do atributo para ser 

considerado como classe 
-1.0 

delta Índice de redução do suporte 0.05 

lowerBoundMinSupport Limite inferior para o suporte 0.01 

metricType 
Medida de interesse utilizada 

para a definição das regras 
Confidence 
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minMetric 

Valor mínimo para o tipo de 

métrica (metricType) 

selecionada 

0.01 

numRules 
Número máximo de regras 
exibidas 

10000.0 

outputItemSets 

Condição para exibição de 
regras mineradas e os 

conjuntos de valores mais 

frequentes no conjunto de 
dados 

False 

removeAllMissingCols 

Condição para eliminar as 
colunas que possuem valores 

nulos 

False 

significanceLevel 

Índice de significância. 

Utilizado somente se a 
métrica for confiança 

-1.0 

treatZeroAsMissing 

Condição para definir os 
atributos com valor zero 

como sendo atributos com 

valores faltantes 

False 

upperBoundMinSupport Limite superior para o suporte 1.0 

verbose 

Condição para executar o 

algoritmo de forma detalhada, 
ou seja, sendo exibidos os 

resultados intermediários e o 

estado da execução durante a 
definição das regras de 

associação 

False 

 

As justificativas para os valores atribuídos nos parâmetros são os seguintes: para o 

parâmetro “car” definiu-se como True devido à necessidade de identificação manual da classe 

do processo de definição de regras de associação. O parâmetro “classIndex” foi mantido com 

valor -1.0 em virtude da classe ser o último atributo presente nos registros do conjunto de 

dados. O índice de redução de suporte (i.e. delta) foi mantido com o valor 0.05 para aumentar 

numericamente as regras de associação definidas. Para o parâmetro 

“lowerBoundMinSupport” julgou-se necessário atribuir o valor 0.01, em função de exibir as 

regras do conjunto de dados até este valor, proporcionando um número maior de regras a 

serem analisadas. Para o parâmetro “metricType” atribuiu-se o valor Confidence, sendo este a 

estimativa da probabilidade de ocorrer as regras encontradas para os valores de prognóstico. 

Com referência ao parâmetro “minMetric” é atribuído o valor de 0.01 para garantir a 

impressão de um grande volume de regras para posterior análise. Para o número de regras 



68 

 

 

exibidos (i.e. “numRules”) atribuiu-se o valor 10000.0, para que sejam exibidos todos os 

casos possíveis que podem ser considerados como um padrão existente no conjunto de dados. 

Para o parâmetro “outputItemSets” manteve-se o valor False em função de não ser necessária 

a exibição dos itemsets que são frequentes. O parâmetro “removeAllMissingCols” possui 

valor False em virtude de todos os atributos do conjunto de dados possuírem algum valor 

sendo, portanto, desnecessário o uso desta variável com valor True. Para o índice de 

significância (i.e. “significanceLevel”), foi designado um valor de -1.0, uma vez que devam 

ser considerados significantes os relacionamentos entre os antecedentes e os consequentes 

minerados. Com referência ao parâmetro “treatZeroAsMissing”, foi especificado o valor 

False já que são existentes atributos com o valor 0 (zero), portanto, havendo a necessidade de 

ser utilizados e considerados como valores presentes. Para o limite superior do suporte do 

algoritmo (i.e. “upperBoundMinSupport”) foi atribuído o valor de 1.0, fazendo com que 

sejam exibidas as regras do conjunto de dados desde seu suporte máximo possível. Com 

relação a variável “verbose”, manteve-se o valor de False em função de não ser necessitada a 

exibição de informações extras durante a busca de regras de associação. 

Com a execução do algoritmo Apriori na definição de regras de associação para os 

registros do conjunto de dados utilizado para o desenvolvimento do presente trabalho, 

puderam ser constatadas informações relevantes referentes ao resultado da utilização desta 

técnica de KDD. Os resultados consistem da definição de regras, com maior ou menor índice 

de confiança, sendo um resumo destas apresentadas pela Tabela 12. 

Tabela 12. Lista resumida das regras de associação geradas. 

Posição Atributos  Valores Confiança 

1 

risktreatqt; 

 risksex;  

riskocc; 
riskstage; 

riskhist; 

risktab; 
riskprog; 

0 

H 

N 
3B 

N 

N 
0 

0.98 

759 

risktreatcir; 

risktreatrxt; 

risktreatqt; 

riskstage; 
riskage; 

riskprog; 

1 

0 

0 

4 
S 

0 

0.94 

6898 
risksex; 

riskstage; 

H 

1B 
0.91 
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riskhist; 

riskage; 

riskprog; 

N 

S 

0 

8458 

risksex; 
riskocc; 

riskhist; 

riskage; 

riskprog; 

M 
N 

S 

N 

0 

0.89 

8807 

risktreatcir; 
riskocc; 

riskhist; 

riskage; 

riskprog; 

0 
N 

S 

S 

1 

0.11 

9411 

riskstage; 
riskhist; 

risktab; 

riskprog; 

4 
N 

N 

1 

0.05 

 

As mais de nove mil regras de associação definidas possuem o seu índice de confiança 

entre 98% e 5%, sendo este valor mínimo definido nas variáveis do algoritmo a ser executado. 

Tais como estes, todos os demais valores especificados e inseridos para serem utilizados de 

parâmetro foram minuciosamente considerados, com a finalidade de se obter resultados 

diferentes dos expressados pela utilização de árvores de decisão. Estes resultados foram 

constatados com a possibilidade de averiguação de prognósticos distintos, dependendo do 

cenário, para os pacientes registrados analisando a particularidade de cada um dos itemsets. 

As regras de associação definidas com o conjunto de dados utilizado para o trabalho se 

mostrou útil devido ao conhecimento proporcionado ao especialista. Tal conclusão é possível 

devido a capacidade de manter os registros íntegros, somente com as modificações 

necessárias, executadas na etapa de pré-processamento de dados. Com o alto número de 

registros que há no IRHC, é possível definir as tendências e projeções dos casos de câncer de 

pulmão baseado no comportamento tumoral (e.g. estádio do câncer), nos costumes sociais 

(e.g. tabagismo) e ocupação profissional. 
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5.2 Resultados preliminares 

Analisando a solução composta por árvores de decisão e por regras de associação, 

pode-se elaborar um traço comparativo entre as soluções e o que cada uma destas possibilita 

ao especialista, dados os resultados nas suas construções. Este traço comparativo se sustenta 

na premissa do pré-processamento necessitado para cada caso, dos atributos e na tratativa de 

seus tipos de dados e, por final, na identificação dos casos e na definição e predição do 

prognóstico dos pacientes. 

Conforme prescrito ao final da seção 7.1.5, enquanto a representação do conhecimento 

descoberto em banco de dados a partir da construção de árvores de decisões necessitou de 

maiores limitações no conjunto de dados, a representação por regras de associação foi 

superior em alguns quesitos específicos, como: 

 Conservação dos dados: A quantidade dos dados foi mantida ao máximo, sendo 

elaboradas somente as filtragens necessárias para a especificação dos dados; 

 Amostra significativa de padrões: A partir das configurações definidas no 

algoritmo, foi possível projetar distintos prognósticos a partir dos padrões 

encontrados no conjunto de dados; 

Estes resultados preliminares consistem da utilização do conjunto de dados com 

pacientes em todas as situações (e.g. paciente em tratamento, paciente vivo, paciente com 

óbito declarado, entre outras). Obviamente esta prática proporcionou resultados controversos, 

possíveis de serem visualizados quando analisa-se o índice de confiança proporcionado na 

construção das regras de decisão para um prognóstico diferente de zero.  

O índice de confiança proporcionado pela definição de regras de associação pelo 

conjunto de dados, nas condições submetidas, apresentou-se baixo quando relacionado um 

valor para o prognóstico, diferente de zero, dos pacientes registrados, sendo este índice de 

11%. Isto significa que, para os casos que não há tratamento cirúrgico efetuado e risco 

ocupacional ausente, combinados com histórico familiar positivo e o paciente possuir idade de 

risco, o prognóstico de um ano de sobrevida é atribuído para 11 casos em 100 registrados. 

Com relação aos dois modelos de representação do conhecimento descoberto em 

banco de dados, a conclusão até o momento que pode ser feita é a de que a representação por 

intermédio da definição de regras de associação é superior a de árvores de decisão. No âmbito 
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da saúde e da vigilância dos casos de câncer, em específico o de pulmão e na definição de 

prognósticos para os pacientes que detém desta doença foi possível afirmar tal constatação. 

Além desta conclusão, a qual foi alcançada em virtude do resultado do trabalho de pesquisa 

elaborado, demais trabalhos nesta área científica comprovam a maior viabilidade da utilização 

de regras de associação quando comparadas com árvores de decisão (ORDONEZ, 2006). 

Ordonez (2006) constata que os resultados de árvores de decisão são menos efetivos 

quando comparados com as regras de associação para a predição de doenças com atributos 

alvo. Suas justificativas se baseiam nos baixos índices de confiança, fragmentação do 

conjunto de dados, entre outros resultados da utilização de árvores de decisão para este 

propósito. Com este trabalho, Ordonez (2006) conclui que as regras de associação podem ser 

uma alternativa para outras técnicas estatísticas ou de aprendizado de máquina aplicados a 

problemas relacionados à saúde, em que há a necessidade de se utilizar um conjunto de 

atributos para a predição de um atributo classe. 

5.3 Correção da situação do paciente 

Durante a etapa de pré-processamento dos dados do IRHC, foram elaborados alguns 

passos específicos para a construção do conjunto de dados posteriormente aplicado no 

WEKA.  

Seguindo a proposta de definir o prognóstico para um paciente, foi constatada a 

necessidade de analisar somente os dados de pacientes que já tiveram o óbito comprovado. O 

que justifica tal decisão é o fato de que pode-se mensurar o tempo de vida somente dos 

pacientes que possuem, de certeza, uma situação definida para o caso de câncer. Com isto, é 

proporcionada maior precisão na análise dos dados e na comparação com a situação atual do 

paciente em processo de seguimento. 

Para tal, fez-se necessário atribuir um novo passo na etapa de pré-processamento dos 

dados e refazer os testes para este processo de KDD. A etapa de pré-processamento consiste 

do que segue: 

 Eliminação de registros de pacientes com situação estável (i.e. vivos): São 

mantidos no conjunto de dados somente os casos de óbito. Esta prática foi utilizada 
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a fim de garantir a exatidão do processo de prognóstico, já que os casos de 

pacientes vivos são tomados como incertos o seu tempo de vida, ou seja, não há, a 

partir do conjunto de registros, como enquadrar tais situações. Esta operação fez 

com que permanecessem 5.349 registros no banco de dados. 

Após o processo de eliminação de registros de pacientes com situação estável ser 

executado no conjunto de dados, fez-se a exportação do arquivo CSV do banco de dados. 

Posteriormente, este arquivo foi convertido para o formato ARFF, e os atributos utilizados 

para a definição do prognóstico para pacientes detentores de câncer de pulmão categorizados. 

Pode-se observar na Figura 21 a população remanescente no conjunto de dados, pela qual é 

possível constatar a permanência de grande quantidade de registros com zero ano de vida para 

os itemsets presentes.  

 

Figura 21. Proporção dos casos com situação corrigida. 

Em virtude das limitações da utilização de árvores de decisão para a finalidade do 

presente trabalho previamente citadas, este processo foi utilizado somente no âmbito da 

definição de regras de associação. Os valores utilizados para as variáveis são os mesmos 

presentes na Tabela 11, não havendo qualquer modificação nestes. 

Os resultados apresentados com a correção da situação dos pacientes, em que são 

utilizados somente os registros que possuem óbito comprovado, demonstraram variação 

quando comparados com os resultados anteriores dos quais estavam inseridos todas as 

situações dos pacientes. Isto é perceptível pelo aumento no fator de confiança para os casos 
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com prognóstico diferente de zero em 2%, passando de 11% para 13%, conforme é possível 

visualizar na Tabela 13. 

Tabela 13. Lista resumida das regras de associação geradas com óbito comprovado. 

Posição Atributos  Valores Confiança 

1 

risktreatrxt; 
risksex; 

riskstage; 

risktab; 

riskage; 
riskprog; 

1 
H 

4 

S 

N 
0 

1.0 

759 

risktreatcir;  

risktreatrxt;  

risktreatqt; 

riskstage; 
riskage; 

riskprog; 

0 

0 

1 

3B 
N 

0 

0.96 

6898 

risktreatcir; 

risksex; 
riskocc; 

riskstage; 

riskage; 

riskprog; 

0 

M 
N 

3B 

N 

0 

0.92 

8458 

risktreatcir; 
risktreatrxt; 

risktreatqt; 

riskocc; 

risktab; 
riskage; 

riskprog; 

0 
1 

1 

S 

S 
S 

0 

0.87 

8627 

risktreatcir; 

risktreatrxt;  
riskstage;  

risktab; 

riskprog; 

0 

1 
3B 

S 

1 

0.13 

9107 

risktreatcir; 

risktreatqt; 
riskhist; 

risktab; 

riskprog; 

0 

1 
N 

N 

1 

0.05 

 

Efetuando a análise dos mais de 5 mil registros, pode-se verificar que o índice de 

confiança para os casos com prognóstico diferente de zero aumenta, proporcionando uma 

melhor posição quando comparado com as regras geradas anteriormente (ver 7.1.5.). Isto 

significa que para o conjunto de dados em questão, os padrões referentes ao prognóstico de 
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um ano para pacientes que não efetuaram qualquer procedimento cirúrgico, um procedimento 

de radioterapia, que possuem seu caso de câncer desenvolvido no estádio 3B e que são 

fumantes ou ex-fumantes são superiores aos apresentados, enquanto utilizados todos os 

registros, de pacientes com óbito comprovado ou não. 

 



 

6 VALIDAÇÃO DO ESTUDO 

Utilizando como base o trabalho experimental fez-se a análise da veracidade das 

informações geradas e descobertas de conhecimentos no conjunto de dados utilizado. Esta 

análise consiste de verificar estatisticamente os dados disponíveis na literatura elaborados a 

partir do trabalho de vigilância dos casos de câncer em nível mundial. Para tal, utilizaram-se 

fontes de informações do website CANCERMondial, que possibilita o acesso direto a 

informações referentes aos casos de câncer no mundo e o NCI, que disponibiliza um grande 

número de informações diversificadas e específicas em contextos utilizados para o presente 

trabalho. 

Os projetos de disponibilização de dados que envolvem o CANCERMondial variam 

entre bancos de dados da Seção de Informações sobre o Câncer (Section of Cancer 

Information – CIN) e projetos colaborativos. Para os bancos de dados CIN, optou-se por 

utilizar o GLOBOCAN para a validação do presente estudo enquanto que para os projetos 

colaborativos utilizou-se o Cancer Survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central 

America (SurvCan). Este processo de validação centrou-se no trabalho no âmbito dos dados 

utilizados para a representação do conhecimento, sua qualidade e veracidade quando 

comparado a demais fontes de dados para os registros hospitalares do câncer. 

Com relação às informações utilizadas para a validação, provenientes do NCI, foram 

buscadas em diferentes materiais publicações e informações que proporcionaram a conivência 

dos resultados obtidos e com a realidade expressada nos EUA, para os casos de câncer de 

pulmão, retratada no trabalho de Fan et al. (2010). 

6.1 Estudo de Caso I – GLOBOCAN 

O primeiro estudo de caso testado em paralelo ao trabalho proposto e desenvolvido 

neste presente estudo foi efetuar a análise dos dados gerados com os disponibilizados pelo 

projeto GLOBOCAN. O principal objetivo do projeto GLOBOCAN é fornecer informações 
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atualizadas sobre a incidência, a mortalidade, a prevalência e a morbidade dos casos de câncer 

mais comuns dentre os existentes que atingem a população de 184 países no mundo 

(GLOBOCAN, 2012). 

6.1.1 Fontes de dados 

As fontes de dados coletados pelo GLOBOCAN consistem em armazenar informações 

condizentes com a incidência, a mortalidade, a prevalência e a morbidade dos casos de câncer 

que são registrados nos países abrangidos por este projeto.  

Os dados de incidência derivam de registros de câncer de bases populacionais. Estes 

dados são abrangidos em cada país, sendo em nível nacional com o mapeamento na sua 

totalidade, como também dividido em subáreas ou somente os grandes centros. A fonte de 

informação mais importante, utilizada para o GLOBOCAN para o estudo da incidência dos 

casos de câncer é o CI5. Este volume foi previamente avaliado neste projeto de pesquisa 

durante a etapa de avaliação do banco de dados a ser utilizado para o processo de descoberta 

de conhecimento (ver seção 7.1.1. e 7.1.1.2). Os registros de câncer de base populacional 

também podem produzir estatísticas de sobrevivência a partir do seguimento do estado vital 

dos pacientes com câncer. As probabilidades de sobrevivência podem ser utilizadas para 

estimar a incidência de mortalidade, na ausência de dados de mortalidade, e estimar a 

prevalência de câncer em uma determinada população (GLOBOCAN, 2012). 

Os dados utilizados neste estudo de caso limitaram-se aos coletados exclusivamente 

no Brasil. Esta medida foi tomada para que fosse enquadrada a validação no mesmo domínio 

do presente trabalho devido ao interesse, em primeiro momento, de analisar especificamente 

os casos deste país.  

6.1.2 Métodos 

Os métodos de disponibilização e coleta de dados pelo GLOBOCAN consistem de 

proporcionar novas informações entre cinco e dez anos, sendo a última publicação em 2008. 

Embora as tendências históricas possam não predizer com exatidão o futuro e as estimativas 



77 

 

 

para os anos seguintes, as predições costumeiramente são baseadas em padrões lineares que 

tendem a ocorrer, resultando previsões razoavelmente precisas particularmente em curto 

prazo. Para a análise de 2008, foram utilizados dados que estivessem disponíveis a, pelo 

menos, 15 anos (GLOBOCAN, 2012). 

6.1.3 Comparativo com o GLOBOCAN 

O câncer de pulmão é considerado a causa mais comum de morte por câncer, sendo 

contabilizados até hoje mais de um milhão de mortes, representando 18,2% do total de mortes 

causadas por casos de câncer (FERLAY et al., 2010). 

Devido o alto índice de fatalidades, em nível mundial, decorrentes do câncer de 

pulmão (FERLAY et al., 2010; ADA e KAUR, 2013) registrado no banco de dados utilizado 

pelo GLOBOCAN, que contempla 86% dos casos comprovados de incidência deste tipo de 

câncer (i.e. 14 em 100 casos de câncer são curados e tratados de forma que a doença seja 

inibida de causar a fatalidade de seu portador), foi possível constatar similaridades com o 

conjunto de dados gerado a partir das técnicas de pré-processamento e do processo de 

descoberta de conhecimento utilizado. 

Além das similaridades condizentes às fatalidades e a frequência destas, foi possível 

constatar similaridades nos padrões encontrados nas informações disponibilizadas pelo 

GLOBOCAN. Estas similaridades podem ser visualizadas na Tabela 14. 

Tabela 14. Quadro comparativo entre o conjunto de dados e informações  
publicadas pelo GLOBOCAN. 

 Índice GLOBOCAN Conjunto de dados 

Casos 
Incidência 24832 14333 

Mortalidade 22747 12892 

Percentual 
Incidência 7.7% 4.5% 

Mortalidade 91% 89% 

Total de casos  320955 912186 
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Conforme listado na Tabela 14, foram comparados o número de casos e os índices 

calculados a partir da quantidade de registros disponibilizada e estimada pelo conjunto de 

dados e pelo projeto GLOBOCAN, respectivamente. Dentre as análises, coube ressaltar os 

casos de incidência do câncer de pulmão quando relacionado aos demais tipos de câncer e a 

mortalidade do câncer de pulmão. 

A estimativa de incidência, publicada pela GLOBOCAN no ano de 2008 para o Brasil, 

foi de que aproximadamente 320 mil casos de câncer fossem esperados registro de 

positividade. Destes casos, mais de 24 mil são referentes a câncer de pulmão, proporcionando 

um índice de incidência de 7.7% dos casos para esta localização primária. O conjunto de 

dados disponibilizado por intermédio do IRHC, por sua vez, possui armazenado mais de 900 

mil casos de câncer armazenados, sendo destes aproximadamente 14 mil casos enquadrados 

para a análise comparativa com o GLOBOCAN. 

O enquadramento dos casos, que proporcionou a diferença dos 21.078 casos utilizados 

no processo de KDD para os 14.333, consiste de utilizar para o índice de mortalidade somente 

os registros que possuíam óbito comprovado, evolução da doença (o que resultaria no 

falecimento posterior do paciente), câncer sem possibilidade de cura (intitulado como suporte 

terapêutico oncológico) ou doença estável (sem evolução no processo de cura). Os casos dos 

quais não há qualquer indício da doença no organismo do paciente ou que o tratamento está 

surtindo efeito na mesma (com a remissão parcial) foram desconsiderados para este índice, 

uma vez que partindo do princípio que a doença não está estabilizada ou em processo de 

evolução, pressupõe-se que o tratamento está sendo um sucesso. Em virtude de o tratamento 

ser um sucesso, é resultado um prognóstico positivo para àquele paciente sendo este, portanto 

desconsiderado para o índice de mortalidade deste tipo de câncer. 

Este estudo de caso é focado na análise dos dados em sua forma mais bruta e simples, 

a partir do comparativo entre as informações disponibilizadas pelo GLOBOCAN no ano de 

2008 (na perspectiva de estimativa, já consolidada) e os dados utilizados para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Estes dados simples condizem com índices de 

mortalidade e incidência dos casos de câncer de pulmão quando verificados a probabilidade 

de sobrevivência do paciente e sua taxa quando comparado a todos os demais tipos de casos 

de câncer. 

Com o objetivo de verificar a veracidade e a confiabilidade dos dados utilizados, foi 

efetuado o cálculo de margem de erro aceitável para as populações estimadas e consolidadas 
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pelo projeto GLOBOCAN e pelo conjunto de dados resultante dos dados do IRHC. Estes 

resultados podem ser visualizados na Tabela 15. 

Tabela 15. Resultados do cálculo de margem de erro do projeto GLOBOCAN e  

do conjunto de dados utilizado. 

Estudo Estimativa Margem de erro 

GLOBOCAN 
Incidência 0.6% 

Mortalidade 0.63% 

Conjunto de dados 
Incidência 0.81% 

Mortalidade 0.86% 

 

Além de verificar matematicamente a confiança dos dados estimados e dos dados 

registrados, partindo do número de casos totais e o número de casos constatados nas 

estimativas de incidência e mortalidade, pôde-se analisar a diferença percentual dos índices de 

incidência e mortalidade. Estas diferenças sendo, respectivamente, de 3.2% e de 2% 

contrastam a pequena variação existente entre a estimativa brasileira e os dados do IRHC para 

casos de câncer incidentes na população brasileira, evidenciando a proximidade proporcional 

destes casos. 

6.2 Estudo de Caso II – SurvCan 

A falta de estatísticas de sobrevivência confiáveis dos países em desenvolvimento era 

muito evidente até meados da década de 1990, levando a IARC a realizar um projeto que 

facilitou a transferência de conhecimento e tecnologia em análise de sobrevivência de câncer 

para a maioria dos pesquisadores dos registros de câncer de base populacional participantes. 

Isto culminou na publicação do primeiro volume da produção científica da IARC no ano de 

1998, sobre a sobrevivência do câncer em países em desenvolvimento 

(SANKARANARAYANAN e SWAMINATHAN, 2011). Este projeto titulou-se SurvCan. 

As atuais publicações do SurvCan se baseia em dados de 14 países localizados na 

África, Ásia, Caribe e América Central. O mapa dos países e localizações que foram coletadas 

informações é ilustrado na Figura 22. O período de registro de casos de incidentes para o 
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estudo variou entre 1990 e 2001, sendo coletados dados de mais de 564 mil casos em diversas 

localizações primárias (i.e. pulmão, pâncreas, estômago, fígado, rins etc.). 

 

Figura 22. Mapa das localizações abrangidas pelo SurvCan (SURVCAN, 2013). 

Apesar de serem registros tecnicamente antigos, os 11 anos de coleta de dados de 

países que possuem características semelhantes ao Brasil (i.e. países em desenvolvimento) 

possibilitaram utilizar estas informações publicadas no SurvCan para validação dos dados do 

trabalho desenvolvido. 

6.2.1 Fontes de dados 

Os dados coletados que fazem parte de um banco de dados do estudo de sobrevivência 

foram coletados a partir de rotinas estabelecidas em hospitais com a finalidade de armazenar e 

registrar os casos de câncer incidentes na população de diversos países.  

O banco de dados do SurvCan baseia-se, basicamente, nos casos de incidência e 

mortalidade de câncer publicados no CI5. Apesar desta coleta generalizada de dados foram 

utilizados alguns princípios para processar os dados, avaliando os registros individualmente a 

partir de conferências mínimas para a validação da consistência dos dados armazenados a 
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partir de diferentes rotinas (SWAMINATHAN, BLACK e SANKARANARAYANAN, 

1998).  

6.2.2 Processamento dos dados 

O processamento dos dados remanescentes no SurvCan consiste de manter um padrão 

dos dados, para facilitar o processo de exclusão de registros ambíguos. Algumas análises 

específicas dos dados participam deste processo, tais como: do tipo ou localização do câncer, 

padronizados para o CID-10; do ano do diagnóstico, com padrão de quatro dígitos para o ano; 

da extensão clínica da doença, reservado para quatro tipos de classificação (localizado, 

regional, metástase ou desconhecido); da data índice, padronizado pela data de incidência ou, 

em alguns casos, como a data de entrada na unidade hospitalar; da última data do seguimento, 

como sendo o último registro do paciente (falecido ou vivo); de tempo de sobrevivência, 

padronizado pelo tempo em meses de sobrevivência do paciente a partir da diferença entre a 

data índice e a última data do seguimento; e da base mais importante para diagnóstico, onde 

são considerados os registros que possuíram verificação histológica (i.e. verificação do tecido 

biológico a partir de microscopia) (SURVCAN, 2013). 

As regras adotadas para a utilização do registro avaliado, sem a exclusão do mesmo do 

banco de dados que remanesceria são listadas na Tabela 15, seguindo os padrões 

anteriormente mencionados. 

Tabela 16. Regras de inclusão de registro no banco de dados do SurvCan (SURVCAN, 2013). 

Verificações de validação realizadas Decisão tomada 

Informação desconhecida  

 Idade, gênero, data de incidência e de seguimento : Rejeitar caso 

Identificação duplicada  

 Caso de câncer : Rejeitar caso 

Informação duplicada  

 Seguimento do paciente 
: Incluir somente um 

caso 

Valores fora de contexto  

 Idade (0-98) : Rejeitar caso 
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 Sexo (1-2) 

 Mês de incidência e seguimento (1-12) 

 Ano de incidência e seguimento (quatro dígitos) 

 Estado vital (1-2) 

 Código CID-O e CID-10 

: Rejeitar caso 

: Rejeitar caso 

: Rejeitar caso 
: Rejeitar caso 

: Rejeitar caso 

Dados inconsistentes  

 Data de incidência > Data de seguimento 

 Combinação de idade, localização e histologia 

 (baseado no programa IARC CHECK) 

  

 

 Outras validações lógicas 

: Rejeitar caso 

: Incluir caso se 

listado como aviso, 
rejeitar caso se listado 

como inválido 

: Avaliar 

 

Partindo das técnicas e regras adotadas para o processamento dos dados deste banco 

de dados, foram selecionados para o SurvCan alguns países que condizem com o domínio 

abrangido por este projeto. Esta lista de países e regiões é exibida na Figura 22, na seção 

8.2.3. 

6.2.3 Comparativo com o SurvCan 

Com proposta semelhante a da comparação do conjunto de dados com o projeto 

GLOBOCAN, o comparativo com o SurvCan restringiu-se à validação dados em sua forma 

bruta, porém, distingue-se quando especificados quais dados são validados. A validação deu-

se por intermédio da análise dos dados de sobrevivência fornecidos pelo SurvCan, ilustrados 

na Figura 23, e dos dados de sobrevivência gerados a partir do pré-processamento dos dados 

do IRHC elaborado na seção 5.1.2. 

Na Figura 23 pode-se observar que os índices de sobrevivência para os casos de câncer 

de pulmão são inferiores a aproximadamente 45% para até um ano, sendo este valor reduzido 

abruptamente para os casos registrados com sobrevida entre um e três anos. Esta projeção 

segue em redução para até cinco anos de sobrevida. 
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Figura 23. Percentuais de sobrevivência absoluta para 1, 3 e 5 anos  
para câncer de pulmão (SURVCAN, 2013). 

Na Tabela 17 são listados os índices de sobrevivência (em média dos percentuais) dos 

casos existentes para a variação dos prognósticos dos países mapeados e os índices 

percentuais extraídos do conjunto de dados com os dados com a situação do paciente em 

evolução para óbito (i.e. 14.333 casos). 

Tabela 17. Índices de sobrevida dos pacientes para 1, 3 e 5 anos. 

Sobrevida SurvCan (    ) Conjunto de dados 

1 ano 31.3% 54.2% 

3 anos 13.7% (↓ 56.2%) 8.4% (↓ 84.5%) 

5 anos 10.9% (↓ 20.4%) Sem informação 
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Com uma analise minuciosa, pode-se constatar a aproximação dos valores do SurvCan 

com o conjunto de dados a partir da comparação da variação máxima e mínima para os 

índices de sobrevida para um, três e cinco anos. Foram escolhidas as cidades de Bhopal e 

Tianjin por apresentarem estas características de variação. Esta comparação pode ser 

visualizada na Tabela 18. 

Tabela 18. Comparação da variação máxima e mínima para a sobrevida dos pacientes. 

Sobrevida Índia – Bhopal China – Tianjin Conjunto de dados 

1 ano 33.3% 43.6% 54.2% 

3 anos 6.9% (↓ 79.3%) 27.6% (↓ 36.7%) 8.4% (↓ 84.5%) 

5 anos 0.9% (↓ 86.9%) 25.7% (↓ 6.9%) Sem informação 

 

Com base nesta comparação, pode-se verificar que a variação máxima dos casos 

registrados pelo SurvCan são da região de Bhopal, na Índia. Como ponto positivo destaca-se a 

proximidade da variação para a sobrevida de um ano e três anos (cerca de 5%) quando 

comparado esta região com os registros presentes no conjunto de dados. Este resultado pode 

ser justificado pela disponibilidade de recursos para o tratamento e acompanhamento dos 

casos de câncer, além do fato destes países enquadrarem-se como países em desenvolvimento, 

tal como o Brasil. 

Esta validação fez-se necessária partindo do pressuposto que o estudo de caso em 

questão se propõe a comprovar a proporcionalidade dos casos quando comparados domínios 

semelhantes aos que os casos de câncer são submetidos (i.e. costumes sociais, localização, 

demografia, tratamentos etc.). O resultado de aproximadamente 5% de diferença entre as 

variações dos casos mostrou-se um valor a ser relevado em virtude da quantidade de registros 

presentes no conjunto de dados que estão sob esta avaliação. Tal como no estudo de caso 

referente ao GLOBOCAN (seção 6.1), este buscou verificar unicamente os dados registrados 

e armazenados, a fim de verificar a confiabilidade da utilização do sistema e, por 

consequência, do registro dos casos de câncer. 
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6.3 Estudo de Caso III – Apriori, SEER e câncer de mama 

A competência de validar o conhecimento extraído do conjunto de dados pré-

processado remete-se a pesquisa e comparação das publicações estatísticas em demais órgãos 

de interesse que têm como base comum de fonte principal informação, o NCI. Além desta, 

analisou-se em paralelo com os resultados obtidos neste trabalho com os resultados 

provenientes da atividade desenvolvida por Fan et al. (2010).  

O trabalho de Fan et al. (2010) consiste de aplicar técnicas de mineração de dados com 

o algoritmo Apriori com a finalidade de serem encontrados relacionamentos entre as 

preferências de tratamento e os prognósticos de pacientes com câncer de mama. Fez parte do 

trabalho a execução de etapas de pré-processamento no conjunto de dados utilizado e a 

obtenção de regras de associação entre os valores dos atributos utilizados para esta análise. 

6.3.1 Fontes de dados 

As fontes de dados utilizados por Fan et al. (2010) são publicadas pelo NCI a partir do 

SEER na sua versão do ano de 2005. O SEER, como descrito na seção 5.1.1.4 é um 

repositório de dados para estudos estatísticos do câncer nos EUA. Cobrindo cerca de 26% da 

população americana em diversas regiões, este repositório foi definido por estes autores como 

uma fonte confiável de informações, sendo ideal para o desenvolvimento do trabalho proposto 

pelos mesmos. 

6.3.2 Processo de mineração de dados 

O processo de mineração de dados elaborado por Fan et al. (2010) contou com a 

utilização do repositório do SEER e do SPSS Clementine, um software de mineração de 

dados para elaborar o experimento com o algoritmo Apriori que contém recursos para a 

preparação, classificação clusterização e visualização de dados. 
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Para definir a identificação de sobrevivência do paciente, Fan et al. (2010) utilizaram o 

método de Abdelghani para tal finalidade (BELLAACHIA e GUVEN, 2006), que avalia os 

meses de sobrevida do paciente sendo atribuído um status de “sobreviveu” para casos em que 

o paciente permaneceu vivo durante um período maior ou igual a 60 meses, e um status de 

“não sobreviveu” para pacientes que tenham permanecidos vivos por um período menor que 

60 meses, definindo o câncer como causa do óbito. Porém, antes de efetuar tal tarefa, foram 

selecionados atributos que impactam no tempo de vida do paciente, como tamanho do tumor, 

envolvimento de linfonodos, entre outros. 

6.3.3 Resultados de Fan et al. (2010) 

Os resultados obtidos por Fan et al. (2010) ilustram que a utilização de técnicas de 

mineração de dados é um método muito eficiente para explorar os relacionamentos entre as 

formas de tratamento e os atributos dos registros dos pacientes com câncer de mama. Estes 

resultados são ilustrados na Figura 24, que demonstra duas regras de associação geradas. 

 

Figura 24. Regras de associação coletadas para discussão (FAN et al. 2010). 

Como ilustrado anteriormente, há exemplificado duas regras de associação, uma para 

um caso de câncer em estádio 3 (três), com cadeia de linfonodos de 6 (seis) nodos que 
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envolvem este tumor e que foi executado um procedimento cirúrgico, ilustrado na Figura 

24A. Para este caso é designado um status de sobrevivência como “não sobreviveu”. Para este 

caso específico, foi calculado um índice de confiança de 70%. Em outra situação, ilustrado na 

Figura 24B, em que há um tumor confinado e restrito somente ao tecido mamário com 

localização do tumor no lado direito do órgão e no qual são efetuados procedimentos 

cirúrgicos de mastectomia e radioterapia, o paciente possui chances de sobrevivência maiores 

que de 60 meses (FAN et al. 2010). 

6.3.4 Comparativo com Fan et al. (2010) 

O trabalho de Fan et al. (2010) se mostrou benéfico para a definição de um tratamento 

mais apropriado para um específicos casos de câncer de mama. A partir da geração de regras 

de associação que ilustram o status de sobrevivência do paciente pode-se efetuar uma 

comparação entre tais regras publicadas no trabalho de Fan et al. (2010) às extraídas no 

conjunto de dados desta presente dissertação. 

Na Tabela 19 são listados os comparativos de casos equivalentes das regras de 

associação geradas no conjunto de dados e publicadas no trabalho de Fan et al. (2010). 

Tabela 19. Comparação das regras de associação geradas (FAN et al., 2010). 

Fonte Regra Prognóstico Índice de confiança 

FAN et al. 2010  

 

Tumorsizestage = T3 
EODLymphNodeInvolv = 6 

Reasonfornosurgery = 0 

< 60 70.206% 

Tumorsizestage = T3 

EODLymphNodeInvolv = 6 

Reasonofnosurgery = 0 
RXSummSurgPrimSite = 40.0 

EODExtension = 10 

RXSummRadiation = 1 

Laterality = 2 

≥ 60 80% 

Conjunto de dados 

riskstage = 3B 
risktreatcir=0  

risktreatrxt=1  

risktreatqt=0  
risksex=H  

riskocc=N  

riskhist=N  

< 12 80% 
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risktab=S 

risktreatcir=0  

risksex=M  

riskocc=N  
riskstage=3B  

riskhist=N  

riskage=S  

≥ 12 90% 

 

Conforme destacado na Tabela 19, há semelhanças entre os atributos utilizados para a 

designação de um prognóstico para determinados pacientes que possuem cânceres de mama, 

tipo de câncer destacado no trabalho de Fan et al. 2010, e de pulmão, tipo de câncer destacado 

nesta dissertação. São utilizados atributos como estádio do tumor e resumo de tratamento 

efetuado para executar a geração de regras de associação (nos exemplos listados na Tabela 

19) em comum para os tipos de câncer, sendo evidenciadas diferenças a partir das causas e da 

localização primária do órgão.  

A utilização de um número maior de atributos para a descoberta de padrões nos dados 

armazenados proporciona índices de confiança inferiores. Para Fan et al. (2010), julgou-se 

necessário a utilização de um número maior de atributos para a designação de sobrevida dos 

pacientes com câncer de mama devidas as condições deste tipo de neoplasia. Já para os casos 

de câncer de pulmão é possível a utilização de menor quantia de atributos para um processo 

de definição de prognóstico. 

6.4 Análise dos Estudos de Caso 

Os estudos de caso selecionados possuíram diferentes propósitos. Cada qual se focou 

em um tipo de comparação e validação específicas do trabalho desenvolvido. 

Primeiramente fez-se necessário validar os dados, especificamente as taxas de 

incidência e mortalidade dos casos de câncer de pulmão para verificar se haveria alguma 

disparidade nos dados do conjunto de dados resultante do pré-processamento efetuado. Para 

tal tarefa selecionou-se o GLOBOCAN em função deste possuir dados consolidados. Os 

resultados proporcionais dos casos listados na Tabela 14 expressam a proximidade dos 

valores consolidados pelo GLOBOCAN quando comparados aos utilizados no posterior 
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processo de KDD. Os resultados do cálculo da margem de erro, por sua vez, demonstram a 

confiabilidade dos registros devido a sua quantidade, a partir dos baixos valores percentuais 

listados na Tabela 15. 

No segundo momento, ao elaborar um estudo de caso comparando o conjunto de 

dados utilizado com o SurvCan para verificar os índices de sobrevida, apesar de serem 

utilizadas métricas diferentes, em que o SurvCan agrupa os anos de sobrevida de determinada 

forma (por período) e o pré-processamento executado na presente dissertação agrupa-os de 

forma individual (por anos), foram constatadas semelhanças entre tais índices. Isto é 

justificado devido a localização geográfica dos pacientes e os métodos de tratamento 

disponibilizados para a cura do caso de câncer de pulmão. As divergências dos valores 

calculados listados na Tabela 18 podem ser relacionadas ao uso efetivo do SisRHC e do 

armazenamento de dados reais no IRHC comprovados e em processo de seguimento e, 

também, ao avanço das tecnologias no âmbito da saúde e do tratamento dos casos de câncer 

de pulmão. 

Por fim, buscou-se um trabalho com resultados pertinentes no âmbito do processo de 

mineração de dados que fosse relacionado ao processo de KDD com a utilização do algoritmo 

Apriori e nas mesmas condições desta dissertação, utilizando uma diferente fonte de dados 

(i.e. SEER). Apesar de serem distintos no estudo da localização primária dos cânceres, é 

possível verificar que a utilização de um número maior de atributos para a definição de regras 

de associação especifica e limita os índices de confiança, conforme listado na Tabela 19. 

Certamente há a necessidade de avaliar os atributos relevantes para a designação do 

prognóstico dos pacientes com casos de câncer, sendo estes atributos diretamente 

relacionados à localização primária do tumor. 

6.5 Precisão dos resultados 

Foi proposta a utilização do critério de avaliação da precisão dos resultados a partir do 

método de precisão e revocação (i.e. precision and recall), sendo precisão calculada por: 

             
 

   
 

E revocação calculada por: 
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Onde a é a quantidade de registros recuperados relevantes, b a quantidade de registros 

recuperados não relevantes e c a quantidade de registros não recuperados relevantes.  

Para a designou-se o valor total de regras de associação geradas com prognóstico de 

zero anos para os pacientes, sendo este valor de 8.626. Para b estipulou-se o valor de 8.306, 

sendo este o valor da subtração entre o valor total de regras de associação geradas e o número 

de regras consideradas irrelevantes para o prognóstico de pacientes (i.e. regras que possuem 

risco negativo). Para c foi atribuído o valor total de registros condizentes à análise efetuada. 

Os resultados das expressões de precisão e revocação são dispostos na Tabela 20. 

Tabela 20. Resultados da precisão da solução. 

# Análise Resultados 

  Precisão Revocação 

1 Todos os riscos negativos 0,771 0,742 

2 Riscos negativos presentes 26,643 25,655 

3 Nenhum risco presente 3,082 2,968 

4 Riscos positivos presentes 73,357 70,635 

 

A análise condizente ao número um (i.e. Todos os riscos negativos) é relativa às regras de 

associação geradas em que são constatados riscos negativos (e.g. riskage = N, riskhist = N 

etc.) em todos os antecedentes. A análise condizente ao número dois (i.e. Riscos negativos 

presentes) é relativa às regras de associação geradas em que são constatados riscos negativos 

(e.g. riskage = N, riskhist = N etc.) minerados nos antecedentes presentes. A análise 

condizente ao número três (i.e. Nenhum risco presente) é relativa às regras de associação 

geradas que não são constatados quaisquer riscos (com valores positivos ou negativos) 

minerados nos antecedentes presentes. Por fim, a análise condizente ao número quatro (i.e. 

Riscos positivos presentes) é relativa às regras de associação geradas que são constatados 

riscos positivos (e.g. riskocc = S, risktab = S etc.) em pelo menos algum dos antecedentes. 

Os resultados apresentados na Tabela 20 demonstram uma precisão, nos casos em que 

há a presença de algum tipo de risco no paciente, de 73% e uma revocação de 70% 

aproximadamente. Estes resultados foram alcançados em virtude das regras geradas e pela 
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análise minuciosa elaborada manualmente pela verificação dos registros e das regras que cada 

um destes gerou. Estes índices e resultados são ilustrados na Figura 25. 

 

Figura 25. Representação gráfica da Tabela 20. 
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7 CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS 

As diferentes técnicas computacionais têm se mostrado cada vez mais adequadas e 

importantes no auxílio à pesquisas no âmbito da saúde. Com o propósito de buscar o bem-

estar constante de enfermos, sejam eles relacionados à oncologia ou não, a utilização de 

técnicas de mineração de dados em registros que acompanham e elaboram o seguimento do 

estado dos pacientes proporciona a geração de conhecimento para especialistas desta área. O 

resultado disto é a escolha de tratamentos que sejam adequados e que proporcionem uma 

maior capacidade de cura a partir de experiências anteriormente registradas. 

7.1 Resultados finais 

Com as pretensões predispostas na seção 1.2, pode-se destacar alguns resultados 

relevantes encontrados no decorrer do desenvolvimento desta dissertação. 

O processo de avaliação dos RHCs foi condizente com as justificativas por este 

proporcionado enquanto fonte de dados a ser utilizada para o desenvolvimento do presente 

trabalho. A partir da avaliação dos bancos de dados e repositórios selecionados que seguiam 

as premissas elencadas, foi possível selecionar o IRHC devido aos resultados apresentados 

enquanto comparado com os demais RHCs. 

Quanto à adoção e aplicação de métodos para o pré-processamento de dados não 

houve qualquer impasse em função dos dados disponibilizados pelo IRHC necessitarem de 

um software específico que proporciona a exportação dos arquivos em formato SQL. Durante 

as etapas de pré-processamento foram identificadas causas diretas para o surgimento de um 

caso de câncer de pulmão, que foram adequadas ao banco de dados utilizado para que fossem 

tratados dados inconsistentes e/ou definidos valores genéricos para os valores dos atributos 

disponibilizados no mesmo. Muitas das etapas definidas e implementadas no pré-

processamento dos dados foram também encontrados em alguns trabalhos que desenvolvem 
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atividade semelhante para posterior utilização dos dados de casos de câncer (NAHAR e 

TICKLE, 2008; FAN et al., 2010; AGRAWAL e CHOUDHARY, 2011). 

Com a aplicação de técnicas de pré-processamento, foi possível propor dois métodos 

de representação de conhecimento para o processo de KDD especificado para a definição do 

prognóstico dos pacientes com casos de câncer de pulmão. A representação de conhecimento 

por regras de associação mostrou-se um recurso mais viável que a representação com árvores 

de decisão, justificado pela integridade e a quantidade de dados que foi possível manter no 

conjunto de dados remanescente da mineração de dados. Esta conclusão e resultados 

apresentados são sustentados também pelo trabalho apresentado por Ordonez (2006), que cita 

a viabilidade da utilização desta técnica para a predição de doenças com atributo alvo. 

Com referência à avaliação dos padrões encontrados e a geração de novos 

conhecimentos, pode-se considerar os resultados obtidos muito próximos das expectativas 

elaboradas por órgãos de respaldo internacional a partir dos cálculos proporcionais 

apresentados, onde são comparadas tais expectativas com os registros consolidados no 

conjunto de dados utilizado. 

Inicialmente o trabalho focou-se sem o paciente ter necessariamente ido a óbito. 

Modificou-se em virtude desta propriedade proporcionar a exatidão na definição do 

prognóstico, uma vez que considerar pacientes em estado de tratamento e/ou vivos é 

inadequado devido não possuir formas de projetar e definir o tempo que o paciente ainda 

possuirá, e em que prognóstico ele se enquadraria no conjunto de dados. Isto proporcionou no 

aprimoramento dos valores utilizados para posterior representação por regras de associação, e, 

sequentemente, para a utilização dos padrões extraídos deste conjunto de dados no âmbito da 

saúde e dos cuidados relacionados aos casos de câncer de pulmão. 

A partir dos resultados apresentados e do conhecimento já existente referenciado com 

os casos de câncer de pulmão, há a evidência que o banco de dados, o pré-processamento e o 

processo de KDD utilizados para a descoberta de padrões no conjunto de dados implicam 

positivamente no contexto da predição do prognóstico dos casos de câncer de pulmão. Esta 

afirmação pode ser sustentada pela proximidade dos valores quando efetuadas a comparação 

dos índices da solução com demais fontes de informação e da capacidade dos especialistas 

tomarem posições para a designação e extensão do prognóstico do paciente. 
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7.2 Limitações da solução 

As limitações constatadas na solução proposta refletem necessidades de adequação de 

processo de uso do SisRHC e do armazenamento dos registros no IRHC. Tais limitações 

foram possíveis serem destacadas devido à revisão bibliográfica multidisciplinar das áreas da 

informática e da saúde. Os problemas encontrados são os seguintes: 

 Tipo de tratamento específico não é registrado no banco de dados: Não são 

registrados, sob domínio público, os tipos de tratamentos especificamente 

utilizados para a cura do caso de câncer. Existem diversas formas de cirurgia para 

o tratamento de câncer de pulmão, sendo que cada qual proporciona resultados 

distintos no seguimento do paciente; 

 A análise é discreta no tempo de tabagismo do paciente: Uma das causas mais 

comuns entre os agentes causadores de câncer de pulmão é o tabagismo sendo, 

portanto, o tempo de tabagismo algo relevante para o estudo. Os dados registrados 

no IRHC não possuem o tempo de tabagismo do paciente, o que impacta 

negativamente no processo de definição de prognóstico, uma vez que os casos de 

câncer que tiveram pouco contato com estes produtos são definidos como 

equivalentes aos que mantiveram grande período com tais itens. 

 Seguimento do caso de câncer não efetuado com exatidão: Há casos onde o 

paciente elabora o seu registro na unidade hospitalar e inicia seu tratamento, 

porém, ocorre deste não retornar para atualizar os dados do caso de câncer. 

Estas limitações encontradas podem ser sanadas a partir de um trabalho melhor 

enquadrado, com uma base de dados confiável e com o maior número de atributos possíveis 

que especifiquem as condições do caso de câncer e do paciente. Além disto, o 

comprometimento no seguimento dos RHC é uma solução junto com a definição de uma 

metodologia apropriada para o registro e o acompanhamento destes casos. 
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7.3 Trabalhos futuros 

A utilização deste tipo de representação de conhecimento pode trazer grandes 

benefícios para o âmbito das ciências da saúde, como previamente citado. A integração com 

um sistema de informação em saúde proporciona acesso direto a este conhecimento, 

agilizando e simplificando o processo de mineração de dados e descoberta de conhecimento 

em bancos de dados.  

Além deste, podem ser efetuado, especificamente, outros filtros para a geração das 

regras de associação, tal como: Correlacionar o estadiamento do caso de câncer com as 

características do tumor diagnosticado pelo especialista; informar ao especialista os índices 

dos tratamentos utilizados e os índices de resposta do tratamento ao qual o caso de câncer foi 

submetido; e representar o conhecimento a partir de regras de associação com referência ao 

prognóstico que se pode fornecer ao cenário do paciente. 

Outra oportunidade de desenvolvimento de trabalho é a utilização de pesos para os 

atributos nas regras de associação. Em virtude de que nem todos os atributos possuem a 

mesma capacidade de proporcionar um caso de câncer de pulmão, este vem a ser um trabalho 

relevante para ser desenvolvido. 
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ANEXO A – OUTPUT DO CLASSIFICADOR REPORTADO NO WEKA 

PARA ÁRVORE DE DECISÃO 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     CSV3 

Instances:    74 

Attributes:   10 

              risktreatcir 

              risktreatrxt 

              risktreatqt 

              risksex 

              riskocc 

              riskstage 

              riskhist 

              risktab 

              riskage 

              riskprog 

Test mode:    evaluate on training data 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

riskhist = N: 2 (58.0/12.0) 

riskhist = S 

|   risktreatrxt <= 0 

|   |   riskage = S: 2 (5.0/1.0) 

|   |   riskage = N: 3 (4.0) 

|   risktreatrxt > 0 

|   |   riskocc = N: 2 (4.0/2.0) 

|   |   riskocc = S: 6 (3.0/1.0) 

 

Number of Leaves  :  5 

 

Size of the tree :  9 

 

Time taken to build model: 0 seconds 

 

=== Evaluation on training set === 

 

Time taken to test model on training data: 0 seconds 

 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances          58               78.3784 % 

Incorrectly Classified Instances        16               21.6216 % 

Kappa statistic                          0.3645 

Mean absolute error                      0.116  

Root mean squared error                  0.2408 

Relative absolute error                 72.8251 % 

Root relative squared error             87.8247 % 

Coverage of cases (0.95 level)          97.2973 % 

Mean rel. region size (0.95 level)      46.3964 % 

Total Number of Instances               74      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC    ROC Area  PRC Area  Class 

                 0.981    0.714    0.776      0.981   0.867      0.411  0.669     0.793     2 

                 0.286    0        1          0.286   0.444      0.495  0.688     0.476     3 

                 0        0        0          0       0          ?      0.611     0.034     4 

                 0        0        0          0       0          ?      0.771     0.141     5 

                 1        0.014    0.667      1       0.8        0.811  0.993     0.667     6 

                 0        0        0          0       0          ?      0.61      0.017     16 

Weighted Avg.    0.784    0.512    0.763      0.784   0.726      0.41   0.682     0.681 
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=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d  e  f   <-- classified as 

 52  0  0  0  1  0 |  a = 2 

 10  4  0  0  0  0 |  b = 3 

  2  0  0  0  0  0 |  c = 4 

  2  0  0  0  0  0 |  d = 5 

  0  0  0  0  2  0 |  e = 6 

  1  0  0  0  0  0 |  f = 16 

 



 

ANEXO B – OUTPUT DO CLASSIFICADOR REPORTADO NO WEKA 

PARA REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10000 -T 0 -C 0.01 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.01 -S -1.0 -A -c -

1 

Relation:     CSV 

Instances:    21078 

Attributes:   10 

              risktreatcir 

              risktreatrxt 

              risktreatqt 

              risksex 

              riskocc 

              riskstage 

              riskhist 

              risktab 

              riskage 

              riskprog 

=== Associator model (full training set) === 

 

Apriori 

======= 

 

Minimum support: 0.01 (211 instances) 

Minimum metric <confidence>: 0.01 

Number of cycles performed: 20 

 

Generated sets of large itemsets: 

 

Size of set of large itemsets L(1): 41 

 

Size of set of large itemsets L(2): 296 

 

Size of set of large itemsets L(3): 1055 

 

Size of set of large itemsets L(4): 2193 

 

Size of set of large itemsets L(5): 2736 

 

Size of set of large itemsets L(6): 2052 

 

Size of set of large itemsets L(7): 855 

 

Size of set of large itemsets L(8): 171 

 

Size of set of large itemsets L(9): 12 

 

Best rules found: 

 

1. risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B riskhist=N risktab=N 254 ==> riskprog=0 248    

conf:(0.98) 

2. risktreatcir=0 risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B riskhist=N risktab=N 237 ==> 

riskprog=0 231    conf:(0.97) 

3. risktreatrxt=1 risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B riskhist=N risktab=N 231 ==> 

riskprog=0 225    conf:(0.97) 

4. risktreatcir=0 risktreatrxt=1 risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B riskhist=N risktab=N 

227 ==> riskprog=0 221    conf:(0.97) 

5. risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B risktab=N 263 ==> riskprog=0 256    conf:(0.97) 

6. risktreatcir=0 risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B risktab=N 245 ==> riskprog=0 238    

conf:(0.97) 

7. risktreatrxt=1 risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B risktab=N 238 ==> riskprog=0 231    

conf:(0.97) 

8. risktreatcir=0 risktreatrxt=1 risktreatqt=0 risksex=H riskocc=N riskstage=3B risktab=N 234 ==> 

riskprog=0 227    conf:(0.97) 

9. risktreatcir=0 risktreatrxt=1 risksex=H riskocc=N riskstage=3B riskhist=N risktab=N riskage=S 299 

==> riskprog=0 290    conf:(0.97) 

10. risktreatcir=0 risktreatrxt=1 risksex=H riskocc=N riskstage=3B riskhist=N risktab=N 395 ==> 

riskprog=0 383    conf:(0.97) 

...



 

ANEXO C – OUTPUT DO CLASSIFICADOR REPORTADO NO WEKA 

PARA REGRAS DE ASSOCIAÇÃO PARA PACIENTES FALECIDOS 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10000 -T 0 -C 0.01 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.01 -S -1.0 -A -c -

1 

Relation:     2013-03-25 

Instances:    5349 

Attributes:   10 

              risktreatcir 

              risktreatrxt 

              risktreatqt 

              risksex 

              riskocc 

              riskstage 

              riskhist 

              risktab 

              riskage 

              riskprog 

=== Associator model (full training set) === 

 

Apriori 

======= 

 

Minimum support: 0.01 (53 instances) 

Minimum metric <confidence>: 0.01 

Number of cycles performed: 20 

 

Generated sets of large itemsets: 

 

Size of set of large itemsets L(1): 38 

 

Size of set of large itemsets L(2): 273 

 

Size of set of large itemsets L(3): 975 

 

Size of set of large itemsets L(4): 2046 

 

Size of set of large itemsets L(5): 2640 

 

Size of set of large itemsets L(6): 2049 

 

Size of set of large itemsets L(7): 882 

 

Size of set of large itemsets L(8): 189 

 

Size of set of large itemsets L(9): 15 

 

Best rules found: 

 

1. risktreatrxt=1 risksex=H riskstage=4.0 risktab=S riskage=N 119 ==> riskprog=0 119    conf:(1) 

2. risktreatcir=0 risktreatrxt=1 risksex=H riskstage=4.0 risktab=S riskage=N 109 ==> riskprog=0 109    

conf:(1) 

3. risktreatrxt=1 risksex=H riskstage=4.0 riskhist=N risktab=S riskage=N 84 ==> riskprog=0 84    

conf:(1) 

4. risktreatcir=0 risktreatrxt=1 risksex=H riskstage=4.0 riskhist=N risktab=S riskage=N 76 ==> 

riskprog=0 76    conf:(1) 

5. risktreatrxt=1 risktreatqt=1 risksex=H riskstage=4.0 risktab=S riskage=N 69 ==> riskprog=0 69    

conf:(1) 

6. risktreatcir=0 risktreatrxt=0 riskocc=S risktab=N riskage=N 64 ==> riskprog=0 64    conf:(1) 

7. risktreatcir=0 risktreatrxt=0 risksex=H riskstage=3A risktab=N 63 ==> riskprog=0 63    conf:(1) 

8. risktreatrxt=1 risksex=H riskocc=S riskstage=4.0 risktab=S riskage=N 63 ==> riskprog=0 63    

conf:(1) 

9. risktreatcir=1 risktreatrxt=0 risktreatqt=0 riskocc=S riskhist=N riskage=S 62 ==> riskprog=0 62    

conf:(1) 

10. risktreatrxt=1 riskocc=S riskstage=4.0 riskhist=S risktab=S 61 ==> riskprog=0 61    conf:(1) 

... 


