
Construção de Bases de Dados a partir de Laudos
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1. Objetivo
Endoscopia Digestiva Alta – EDA – é um exame
amplamente realizado, pois auxilia na detecção
de doenças gastroduodenais. As observações
verificadas nesse exame são descritas em Lau-
dos Médicos – LM, a partir dos quais é possı́vel
adquirir conhecimento. A extração de padrões
pode ser realizada por meio de processos com-
putacionais, como a Descoberta de Conheci-
mento em Bases de Dados [1]. No entanto,
é necessário que os dados estejam dispos-
tos no formato atributo-valor. Neste trabalho é
apresentado um estudo de caso que realiza a
construção de Bases de Dados – BD, a partir de
informações do esôfago, estômago e duodeno,
descritas em LMs de EDA.

2. Materiais e Métodos
Os LMs de EDA são compostos por blocos tex-
tuais, cada um correspondendo a um dos três
órgãos verificados durante esse exame. Os da-
dos que compõem um bloco são categorizados,
freqüentemente, como locais, caracterı́sticas e
subcaracterı́sticas. A partir dos 609 LMs uti-
lizados neste trabalho, foram extraı́dos os da-
dos referentes ao estômago, esôfago e duo-
deno. A metodologia [2], composta por duas fa-
ses, foi aplicada no processamento dos dados
de cada órgão, possibilitando a construção de
um dicionário e uma BD para cada órgão con-
siderado. Na primeira fase foram elaborados,
com o apoio de técnicas de inteligência artifi-
cial, padronizações textuais e conjuntos de fra-
ses únicas – CFU, os quais foram analisados
com o auxı́lio de especialistas para definir um
dicionário e os atributos que constituem a BD
de um domı́nio. A estrutura hierárquica que o
dicionário apresentou refletiu a disposição dos
dados em um LM. A segunda fase compreen-
deu o mapeamento dos dados do conjunto de
LMs para a BD, utilizando o dicionário cons-
truı́do na fase anterior. Quando foram encon-
tradas relações entre locais, caracterı́sticas e

subcaracterı́sticas, os atributos correspondentes
foram preenchidos, possibilitando a construção
das BDs de cada domı́nio.

3. Resultados e Discussão
Os dados corretamente descritos foram mapea-
dos na ı́ntegra, comprovando o sucesso da me-
todologia. O CFU correspondente ao esôfago
reduziu em 97,86% a quantidade inicial de 3044
frases. A BD construı́da para esse domı́nio era
composta por 16 atributos e apresentou um pre-
enchimento de 88,99%. O CFU construı́do para
o estômago apresentava 95,04% das frases ori-
ginais referentes a esse órgão e a BD foi com-
posta por 22 atributos, alcançando 25,17% de
preenchimento. Foram eliminadas 94,85% das
1710 frases relativas ao duodeno e a BD cor-
respondente era composta por 51 atributos com
preenchimento de 30,92%. As BDs do estômago
e duodeno apresentaram baixo preenchimento
devido à escassa presença de dados referen-
tes a alguns atributos na BD, o que provocou a
concentração dos dados em poucos atributos.

4. Conclusões
Neste trabalho foi apresentada a aplicação da
metodologia proposta no processamento de três
domı́nios. Os dicionários construı́dos podem au-
xiliar no mapeamento de outros conjuntos de
LMs para posterior aplicação da DCBD.
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