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MODELO PREDITIVO DE MINERAÇÃO DE DADOS  
PARA SUCESSO DE REDUÇÃO DE PESO NA  

CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

RESUMO 

A Cirurgia Bariátrica é um dos recursos de melhor efetividade para redução de peso 

nos casos de Obesidade, controle e resolução nos casos das comorbidades 

associadas que encontram-se sem controle terapêutico, como a Diabetes. Para 

aumentar as chances de sucesso terapêutico deste procedimento de grande porte, 

pode ser realizada uma avaliação prévia do paciente através de um modelo preditivo 

utilizando-se de variáveis de controle, clínicas, de comorbidades e laboratoriais. O 

objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver um modelo preditivo de mineração de 

dados para apoio na tomada de decisão do cirurgião ao submeter pacientes com 

excesso de peso à cirurgia bariátrica, a partir dos dados históricos visando à sua 

redução de peso. A pesquisa foi do tipo clínica aplicada, transversal, retrospectiva, 

de caráter analítico. A amostra do estudo foi de 540 pacientes que realizaram 

seguimento clínico após 1 ano do procedimento cirúrgico. As cinco primeiras fases 

da metodologia CRISP-DM foram aplicadas na construção do modelo preditivo, e na 

modelagem foram aplicadas as técnicas de indução de regras, árvore de decisão e 

regressão logística. A variável independente (o ALVO) considerada foi o IMC ideal, 

entre 18,5 e 24,9  Kg/m2. O modelo preditivo de mineração de dados para pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica e com seguimento clínico de um ano, apontou que 

os preditores de sucesso para redução de peso foram, ser do sexo feminino, ser 

mais jovem, e apresentar no pré-operatório menor valor de índice de massa 

corpórea (IMC). O estudo apresentou regras explicativas e o modelo preditivo como 

auxílio na tomada de decisão, maximizando os que possuem maior expectativa de 

redução de peso. 

Palavras-chave: Mineração de Dados. Cirurgia Bariátrica. Redução de Peso. 



 

 

 

PREDICTIVE MODEL DATA MINING  
FOR SUCCESS IN WEIGHT REDUCTION OF  

BARIATRIC SURGERY 
 

ABSTRACT 

The Bariatric Surgery is one of the most effective tools for weight reduction in cases 

of obesity, control and resolution in cases of associated comorbidities that are out 

therapeutic control, such as diabetes. To increase the chances of therapeutic 

success of this major procedure, a preliminary assessment of the patient can be 

carried out using a predictive model using control variables, clinics, comorbidities and 

laboratory variables. The objective of this research was to develop a predictive data-

mining model to support the surgeon's decision to submit patients for bariatric 

surgery, from historical data aimed at their weight reduction. The research study was 

categorized as applied clinical, cross-sectional, retrospective and analytical. The 

study sample included 540 patients who underwent a complete year of surgery 

clinical follow-up. The first five phases of the CRISP-DM methodology were applied in 

the construction of the predictive model, and in modeling, rule induction, decision tree 

and logistic regression were the techniques applied. The independent variable 

(Target) was considered reaching the ideal BMI between 18.5 and 24.9  Kg/m2. The 

predictive model of data mining for patients undergoing bariatric surgery and follow-

up of one year, pointed out that the success predictors for weight reduction were 

being female, being younger, and preoperative lower body mass index (BMI). The 

study presented explanatory rules and the predictive model as an aid in decision-

making, maximizing those with greater expectation of weight reduction. 

Keywords: Data Mining. Bariatric Surgery. Weight Reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Obesidade é classificada como uma doença crônica não transmissível, na 

qual o índice de massa corpórea (IMC), que a classifica, encontra-se maior que 30 

Kg/m2. O IMC é calculado a partir do peso (em  Kg) dividido pela altura (em metros) 

ao quadrado (BRASIL, 2007). 

É considerada uma doença de caráter multifatorial, fator de risco para a 

ocorrência de outras doenças crônicas e comorbidades, como acidente vascular 

cerebral (AVC) e doença arterial coronária (DAC). Estas são a principal causa de 

morbimortalidade na população em geral. Estudos recentes apontam a obesidade 

como um problema de ordem mundial, um grave problema de saúde pública que 

necessita ser controlado (MARTINS-FILHO et al., 2008). 

Os estudos conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 

IBGE, apresentaram que a população brasileira obesa quase triplicou entre os anos 

de 1974 e 2003, registrando um aumento no índice de 4,4% para 11,1% (SANTOS 

et al., 2010). Estes dados ressaltam a magnitude do problema presente e crescente 

na nação, passando a ser considerada um risco para o aumento da mortalidade, 

principalmente pela associação às doenças apresentadas anteriormente. 

Alguns programas de promoção da saúde, considerados tratamentos 

convencionais, e tratamentos invasivos são previstos para pacientes com a 

patologia. Quando o IMC atinge o parâmetro maior que 40 Kg/m2, classifica-se como 

obesidade severa, e o tratamento mais utilizado é a cirurgia bariátrica (MARTINS-

FILHO et al., 2008; ZEVE et al., 2012). Este tratamento cirúrgico mostrou-se mais 

resolutivo do que o tratamento convencional para redução ou manutenção de peso, 

ou mesmo resolução das comorbidades (SOLOMON; DLUHY, 2004). 

A cirurgia bariátrica é um procedimento de grande porte, para o qual, com o 

passar dos anos foram desenvolvidas diversas técnicas. Algumas tinham o objetivo 

de restringir a dimensão do estômago, de maneira temporária ou definitiva, 

provocando saciedade no paciente com uma pequena ingestão de alimento. Outras, 

além de restringir o espaço, alteravam também o intestino, a fim de provocar o fator 

disabsortivo (ZEVE et al., 2012). A técnica a ser utilizada no procedimento cirúrgico 

é escolhida pelo cirurgião de acordo com o quadro clínico do paciente e os 
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consensos e diretrizes da área. 

A redução de peso associada à cirurgia bariátrica tem sido discutida na área 

de cirurgia geral (CAMPOS et al., 2013), porém a utilização de um modelo preditivo 

fundamentado na mineração de dados ainda é pouco estudada segundo revisão 

sistemática realizada. 

O desenvolvimento de um modelo preditivo é um processo pelo qual um 

conjunto de dados atuais e/ou históricos de um domínio de aplicação é analisado, 

associando ao conhecimento do humano especialista da área, para definir uma 

forma que permita predizer um determinado evento futuro (PARR-RUD, 2001). 

O modelo preditivo proposto neste estudo deve prever a chance de sucesso 

utilizando preditores e apresentar os fatores que contribuem na redução de peso em 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Em geral, estes fatores são apresentados 

no formato de regras “se-então” para o especialista, como forma de explicitar 

conhecimento do senso comum da área.  

Conhecer os fatores que contribuem para o sucesso da redução de peso na 

realização da cirurgia bariátrica, considerando o atual número de procedimentos 

realizados e a perspectiva de um aumento acentuado, tem como finalidade 

promover aos pacientes, eficácia e efetividade no procedimento (FLAMM et al., 

2013). 

Diante do exposto, o estudo propõe a seguinte pergunta norteadora: Como 

construir um modelo preditivo automático capaz de identificar os pacientes que terão 

maior chance de redução de peso após uma cirurgia bariátrica? 

1.1. JUSTIFICATIVA 

O histórico acumulado sobre a cirurgia bariátrica é um volume de dados 

disponível de informações sobre o pré-operatório, a intervenção e o pós-operatório, 

que permite a aplicação de avançadas técnicas de mineração de dados para 

sistematizar o seu uso para suporte à decisão. 

A mineração de dados na construção de modelos preditivos tem sido aplicada 

nas mais diversas áreas do conhecimento, como concessão de crédito, vendas, 
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marketing, finanças, seguros e telecomunicações, entre outros domínios (HAN; 

KAMBER, 2009). 

Em negócios, os modelos preditivos normalmente exploram padrões 

encontrados em dados históricos e transacionais para identificar riscos e 

oportunidades. Portanto, estes modelos capturam relações entre vários fatores que 

permitem avaliar o risco ou potencial associado a um conjunto particular de 

condições e assim facilitar e apoiar a tomada de decisão (HAN; KAMBER, 2009). 

No nível mais básico, a decisão a ser tomada é binária; ou seja, a variável 

resposta desejada tem apenas dois resultados possíveis: o “sucesso” e o “fracasso” 

(HAN; KAMBER, 2009). Associados à esta decisão, existem os fatores que 

contribuem/suportam a decisão e a explicitação das relações e associações entre 

estes fatores. 

 Na pesquisa clínica, os sistemas de apoio a decisão (SAD) utilizando a 

mineração de dados vêm sendo aplicados em diversas áreas da saúde. São um 

apoio ao diagnóstico e tratamento pelos especialistas, desenvolvendo atitudes 

inovadoras, apoiadas pela descoberta de conhecimento (TSALATSANIS et al., 

2010). 

O SAD produz informação organizada em tempo apropriado, otimizando o 

cuidado e os resultados em saúde. Esta tecnologia trás benefício na prestação de 

serviços em qualquer esfera ou nível de atendimento em saúde (TIMBIE et al., 

2012). 

Lee Y-C e colaboradores aplicaram-na utilizando regressão logística e redes 

neurais, para a predição do sucesso de redução de peso após cirurgia bariátrica 

(LEE et al., 2007). Outros estudos empregaram na investigação da cirurgia de 

câncer de pulmão (RIVO et al., 2012), diagnóstico na cardiologia pediátrica 

(ADEODATO et al., 2009) e redução na prescrição de antimicrobianos (SAMORE et 

al., 2005). 

 Neste contexto, emergiu a perspectiva do emprego de um modelo preditivo de 

mineração de dados que apresentasse a probabilidade de sucesso na redução de 

peso ocorrer após uma cirurgia bariátrica (YANG et al., 2011). 
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1.2. RELEVÂNCIA 

O modelo preditivo formulado de maneira adequada, alimentado com dados 

que tenham qualidade e que sejam representativos, ao ser utilizado, irá incrementar 

a efetividade da assistência prestada ao paciente, maximizando os que possuem 

maior expectativa de redução de peso (LEGER et al., 1993). 

O uso de um modelo preditivo traz agilidade, imunidade a erros de manuseio 

dos dados, integração de fontes de informação e visualização dos diversos fatores 

de influência na cirurgia bariátrica. Este conhecimento é inovador no âmbito da 

estimação de sucesso de redução de peso do paciente submetido ao procedimento 

de cirurgia bariátrica. 

O modelo preditivo construído permitirá uma análise apurada de alta 

especificidade e poder de generalização, fora do “receituário padrão”, podendo 

fomentar e contribuir para resolução dos problemas prioritários de saúde na 

população brasileira e para o fortalecimento da gestão em serviços de saúde. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo preditivo de mineração de dados para apoio à 

decisão de submeter pacientes com excesso de peso à cirurgia bariátrica, a partir 

dos dados históricos visando à sua  redução de peso. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Gerar um data-mart a partir da base de dados em cirurgia bariátrica para a 

modelagem da solução; 

 Extrair o conhecimento por meio da aplicação de técnicas de inteligência artificial 

e mineração de dados que culminem no desenvolvimento do modelo preditivo; 

 Avaliar o desempenho das técnicas de extração de conhecimento. 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está organizada em cinco capítulos, incluindo esta introdução e 

contextualização já apresentadas no Capítulo 1. 

A fundamentação teórica com a temática de obesidade e cirurgia bariátrica, 

mineração de dados, modelagem e avaliação de desempenho é apresentada no 

Capítulo 2. 

Os procedimentos metodológicos, técnicas e ferramentas utilizadas neste 

trabalho de desenvolvimento do modelo preditivo destinado ao sucesso de redução 

de peso na cirurgia bariátrica são discutidas no Capítulo 3. 

No Capítulo 4 são exibidas a apresentação inicial, a análise realizada, o 

tratamento e o processamento realizado no conjunto de dados disponibilizados para 

esta pesquisa, como também a discussão dos resultados obtidos com a realização 

do experimento. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões da dissertação, assim como 

as contribuições, limitações do estudo e sugestões de trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção apresenta a revisão da literatura utilizada como fundamentação 

teórica e aborda os seguintes temas: obesidade e cirurgia bariátrica, mineração de 

dados, modelagem e avaliação de desempenho. 

2.1. OBESIDADE E CIRURGIA BARIÁTRICA 

A obesidade atingiu proporções de epidemia global. Esta condição de saúde 

outrora associada a países de alta renda, agora também é prevalente, elevada 

proporção da população com a doença (ROTHMAN; GREENLAND, 1998), em 

países de baixa e média renda (JAMES, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2012). 

O sobrepeso e a obesidade são a quinta causa de risco para mortes em geral 

de aproximadamente 2,8 milhões de adultos a cada ano. Além disto, são atribuíveis 

a estas doenças 44% dos casos de diabetes, 23% dos de cardiopatia isquêmica e 

entre 7% e 41% dos de câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

Na população brasileira houve um aumento na prevalência de obesidade 

mórbida, tipo de maior risco, de 0,18%, nos anos de 1974 e 1975. E entre os anos 

de 2002 e 2003 para 0,64%. Na região Nordeste o aumento foi de 0,05% para 

0,43% nos períodos respectivos (SANTOS et al., 2010). 

A obesidade é caracterizada pelo índice de massa corpórea (IMC) e 

classificada em três níveis. Na obesidade em indivíduos classificados como Obeso I 

o IMC possui valores entre 30 e 34,9 Kg/m2, Obeso II entre 35 e 39,9 Kg/m2, e o IMC 

igual ou superior a 40 Kg/m2 considerado como Obeso III (ABESO, 2010). 

Ainda outra classificação usada por alguns autores, porém não pela 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica 

(ABESO), indivíduos com o IMC igual ou superior a 50 Kg/m² ou com 225% acima 

do peso ideal, são caracterizados como Super-obesos (ABESO, 2010; MARTINS-

FILHO et al., 2011).  

A esta categoria associa-se à diminuição da expectativa de vida dos 
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pacientes e aumento da sua mortalidade por causa cardiovascular, que podem 

atingir até 90% dos indivíduos (FERRAZ et al., 2003; ABESO, 2010; MARTINS-

FILHO et al., 2011). 

Diante desta realidade, a cirurgia bariátrica está sendo um recurso 

consistente no tratamento dos casos de obesidade grave com falha de tratamento 

clínico, proporcionando aos pacientes, redução do excesso de peso (FERRAZ et al., 

2003; CONTRERAS et al., 2013) e melhora nos índices de mortalidade e de 

comorbidades clínicas (BUCHWALD et al., 2004; FONTANA; WOHLGEMUTH, 

2010), como o diabetes melittus (SOLOMON; DLUHY, 2004; COSTA et al., 2010; 

GORGOJO MARTÍNEZ, 2011). 

Segundo o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SIH/SUS), entre os anos de 1999 a 2006, a cirurgia bariátrica teve um total de 

10.365 procedimentos realizados, dos quais o maior percentual ocorreu na região 

Sudeste com 49,7% e 10,8% corresponderam à região Nordeste (SANTOS et al., 

2010). 

Os critérios de indicação para cirurgia bariátrica preconizadas pelo Ministério 

da Saúde (BRASIL, S. DE A. À S.-M. DA S.-, 2007) e pelas diretrizes da Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO, 2010) em 

adultos entre 18 e 65 anos são:  

 Portadores de obesidade mórbida com IMC igual a ou maior que 40 Kg/m2, sem 

comorbidades e que não responderem ao tratamento conservador (dieta, 

psicoterapia, atividade física etc.), realizado durante pelo menos dois anos e sob 

orientação direta ou indireta de equipe de hospital credenciado/habilitado como 

Unidade de assistência de alta complexidade ao paciente portador de obesidade; 

 Portadores de obesidade mórbida com IMC igual a ou maior que 40 Kg/m2 com 

comorbidades que ameaçam a vida; 

 Pacientes com o IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2 portadores de doenças crônicas 

desencadeadas ou agravadas pela obesidade. 

A cirurgia bariátrica é classificada em restritiva ou mista. As cirurgias 

restritivas são aquelas que tratam apenas o estômago a fim de reduzir o seu espaço 

interno. As técnicas mais comuns são a gastroplastia vertical com bandagem, o 
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balão intragástrico e a bandagem gástrica ajustável por vídeo (FERRAZ et al., 2003; 

ZEVE et al., 2012). 

Nas cirurgias mistas além do estômago, o intestino do paciente também é 

alterado; tendo como técnicas mais comuns, a derivação biliopancreática com 

gastrectomia distal (Cirurgia de Scopinaro) e a derivação gastrojejunal em Y-de-

Roux ou Cirurgia de Fobi-Capella (DGYR) (FERRAZ et al., 2003; ZEVE et al., 2012). 

A cirurgia bariátrica pode estar associada a riscos pré-operatórios e 

complicações pós-operatórias com diferentes níveis de gravidade principalmente em 

grandes obesos (NOVAIS et al., 2010; REMÍSTICO et al., 2011; KING et al., 2012). 

Esta cirurgia, por sua vez, não é o tratamento definitivo para a Obesidade, 

entretanto promove uma redução de peso inicial de forma eficaz e persistente nos 

primeiros dois anos. Por este motivo é considerado um procedimento com alto 

sucesso de perda de peso em casos graves e cura de doenças associadas 

(PEDROSA et al., 2009; COSTA et al., 2010; NAPOLI et al., 2010; NOVAIS et al., 

2010; CAMPOS et al., 2013). 

O sucesso da perda de peso relacionado à realização do tratamento cirúrgico, 

segundo a ABESO, é classificado como bem sucedido se houver perda de, no 

mínimo, 50% do peso excedente (ABESO, 2010). 

Alguns pesquisadores utilizaram as métricas, perda de peso absoluto, 

percentual de perda de excesso de peso, percentual inicial de perda de peso após 

um ano de seguimento e percentual de perda de excesso de IMC (COUPAYE et al., 

2010; CONTRERAS et al., 2013). 

Outros especialistas estabelecem a classificação para sucesso de pós-

operatório de acordo com os resultados sobre o IMC, considerado excelente 

resultado o IMC menor que 30 Kg/m2, bom resultado o IMC entre 30 e 35 Kg/m2 e 

falha ou insucesso o IMC maior que 35 Kg/m2 (NOVAIS et al., 2010; BASTOS et al., 

2013). 

Contudo o reganho ponderal, um importante desafio para os cirurgiões gerais, 

poderá ocorrer após a cirurgia e diversos fatores são apontados como potenciais 

causas, tais como hábitos alimentares inadequados, redução da atividade física e 
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adaptações hormonais (PAJECKI et al., 2012; BASTOS et al., 2013). 

A mineração de dados pode ser aplicada na predição de sucesso de redução 

de peso, apresentar os fatores que contribuem para este sucesso, e apoiar o 

cirurgião e a equipe multiprofissional em intervenções preventivas (YANG et al., 

2011). 

2.2. MINERAÇÃO DE DADOS 

A mineração de dados (data-mining) é o processo de extração ou mineração 

de conhecimento em grandes quantidades de dados (HAN; KAMBER, 2009). 

Como parte de um processo mais amplo de pesquisa denominado 

Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (Knowledge Discovery in 

Database – KDD) (HOSMER; LEMESHOW, 1989; KLEINBAUM; KLEIN, 2002), a 

mineração de dados possui uma metodologia para preparação e exploração dos 

dados, interpretação de seus resultados e assimilação dos conhecimentos 

minerados, que segundo Han e Kamber (HAN; KAMBER, 2009), consiste das 

seguintes etapas: 

1. Limpeza dos dados: consiste na remoção de dados inconsistentes e fora dos 

padrões; 

2. Integração de dados: proporciona a integração de diversas fontes de dados, 

mantendo a consistência e coerência dos dados integrados; 

3. Seleção dos dados: seleciona os dados relevantes para aplicação das 

técnicas de mineração de dados; 

4. Transformação de dados: proporciona a transformação ou consolidação dos 

dados no formato apropriado para o processo de mineração, através de 

operações do tipo sumarização ou agregação, entre outras técnicas; 

5. Mineração dos dados: processo essencial, onde técnicas estatísticas e de 

inteligência artificial são aplicadas para análise e extração de padrões dos 

dados; 

6. Avaliação dos padrões: identifica os padrões verdadeiramente interessantes 

entre os diversos apresentados pelo processo de mineração de dados, 

baseados em algumas medidas de interesse; 
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7. Apresentação e assimilação do conhecimento: utiliza técnicas de visualização 

e representação do conhecimento adquirido aos usuários, bem como 

introduzi-los no âmbito estudado. 

Geralmente, a mineração de dados utiliza mais de uma técnica, dentre as 

quais, estatística clássica, redes neurais, árvores de decisão, indução de regras etc. 

de acordo com a natureza do problema em questão e das funcionalidades desejadas 

(BERRY; S.LINOFF, 2004). 

Com a maturidade da mineração de dados, sobretudo, como importante 

ferramenta comercial, a confiabilidade e a reprodutibilidade dos resultados se 

tornaram uma necessidade. 

Neste contexto, em 1996 três organizações com larga experiência, lançaram 

a iniciativa de criar uma padronização no processo de mineração de dados. Esta 

iniciativa contou com a contribuição de um consórcio de organizações e resultou na 

publicação em 1999 do CRISP-DM 1.0 (CRoss Industry Standard Process for Data 

Mining) (WIRTH; HIPP, 2000). 

2.2.1. METODOLOGIA CRISP-DM 

A metodologia CRISP-DM (CHAPMAN et al., 2000; WIRTH; HIPP, 2000) é um 

modelo de processo de mineração de dados que tem o objetivo de sistematizar a 

abordagem de condução de uma solução de problema, e é dividida em seis fases: 

1. Entendimento do negócio: consiste em entender os objetivos e requisitos do 

projeto da perspectiva de funcionamento do negócio. 

2. Entendimento dos dados: o objetivo desta etapa é a familiarização com os 

dados e até mesmo a formulação de hipóteses sobre a informação escondida. 

3. Preparação dos dados: o resultado desta etapa é um conjunto final dos dados 

adequados ao formato requerido por uma ou mais técnicas a serem utilizadas 

na modelagem. 

4. Modelagem: consiste na elaboração de um modelo que represente o 

problema. Dependendo das técnicas escolhidas, esta representação pode ser 
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por meio de uma função matemática, um conjunto de regras ou mesmo uma 

árvore de decisão. 

5. Avaliação de desempenho: o principal objetivo é analisar o desempenho da 

solução. 

6. Utilização ou Aplicação: nesta fase a finalidade é determinar de que forma e 

quem vai utilizar o modelo produzido e fazer a sua implantação. 

O CRISP-DM oferece uma padronização nos procedimentos e uma uniforme 

documentação da experiência. Além do mais, é um modelo flexível, que pode ser 

aplicado independente dos dados ou domínio do problema (SHEARER, 2000). 

2.3. MODELAGEM 

A modelagem da solução é baseada no uso das técnicas de regressão 

logística, árvore de decisão e indução de regras. 

2.3.1. REGRESSÃO LOGÍSTICA 

A Regressão Logística tem o objetivo de realizar a aproximação de um valor 

real a partir de variáveis de entrada. Os métodos de regressão são paramétricos, ou 

seja, eles fazem o mapeamento entre variáveis de entrada e variáveis de saída a 

partir de funções pré-estabelecidas, cujo processo de aprendizagem envolve a 

estimação dos seus parâmetros (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 

Apesar de apresentar limitações, o modelo possui grande utilidade em 

classificações binárias dadas a qualidade decisória, a não-linearidade da resposta, a 

resposta contínua adequada a sistemas de suporte à decisão e a simplicidade de 

treinamento e uso, de forma que ele é usado como padrão de referência de 

desempenho em classificações binárias para situações em que métodos mais 

sofisticados são desenvolvidos (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 

No processo de aprendizagem, os padrões são apresentados ao modelo na 

forma de pares de vetor de entrada (variáveis explicativas) e variável resposta 

(independente). Durante o processo, o modelo calcula uma combinação linear das 

variáveis de entrada e aplica nesta combinação a função logística, que assume 
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valores entre 0 e 1 (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 

Esta função é atribuída a uma probabilidade de ocorrência do evento, 

comumente chamada de sucesso. Em seguida, ocorre o cálculo da função inversa 

da função logística, chamada função logit. Esta função resulta na combinação linear 

das variáveis originais, que é ajustada em relação aos valores reais (alvos) através 

de um tipo de regressão linear, como valores contínuos (HOSMER; LEMESHOW, 

1989). 

Após o ajuste dos pesos via este tipo de regressão linear, os padrões podem 

ser mapeados em valores de saída, a função logística, resultando em um valor entre 

0 e 1. 

É comum, após a construção do classificador, utilizar testes estatísticos para 

detectar a relevância das variáveis de entrada utilizadas na regressão.  Neste caso, 

pode-se utilizar testes de verossimilhança ou ainda o teste da estatística de Wald, 

utilizado para testar a significância dos coeficientes da regressão. 

A regressão logística é adequada para descrever modelos constituídos pela 

relação entre diversas variáveis independentes (explicativas) e uma variável 

dependente binária (resposta) (KLEINBAUM; KLEIN, 2002). O modelo de regressão 

logística para valores de p variáveis explicativas é: 
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A aplicação mais comum da regressão logística é em problemas onde existe 

uma variável dependente dicotômica. Por exemplo, o resultado de um diagnóstico, 

positivo ou negativo; o resultado de um teste de aptidão, aprovado ou reprovado; 
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definição da qualidade de crédito, bom ou mau (KLEINBAUM; KLEIN, 2002). 

O valor resultante da multiplicação das variáveis selecionadas pelos seus 

respectivos pesos discriminantes, fornece uma pontuação, que ao ser aplicada a 

função de distribuição logística fornece a probabilidade de ocorrência do evento.  

Para tanto, se faz necessário estabelecer um critério (ponto de corte) para 

separar os indivíduos das classes alvo e não alvo (KLEINBAUM; KLEIN, 2002). 

Dentre os vários critérios para a obtenção do ponto de corte, este precisa ser o valor 

que torna mínimo os erros de classificação dos pacientes, e a principal questão é 

como conseguir um valor de corte confiável a ponto de evitar a realização do 

procedimento cirúrgico em pacientes com baixa chance de sucesso de redução de 

peso. Analisada a base de pacientes, resolveu-se estabelecer o ponto de corte 

baseado no KS_Max (KS máximo), sabendo que o limiar de decisão do ponto de 

corte deve ser proposto pelo especialista. 

Em estatística, existem diversas variações da regressão logística e diversos 

outros tipos de regressões paramétricas que utilizam outras funções como base. Em 

todos os casos, o objetivo da regressão se assemelha ao da regressão logística e a 

diferença reside no tipo de função ou parametrização do modelo e procedimento 

para encontrar seus coeficientes, ou parâmetros, etapa que pode ser chamada de 

"treinamento" (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 

A variação stepwise da regressão logística é frequentemente utilizado no 

processo de modelagem. Esta variação seleciona as variáveis mais significativas e 

descarta as demais por meio de um processo exaustivo que conta com ciclos (steps) 

de cálculo de eficiência média das variáveis (SENRA et al., 2007). 

2.3.2. ÁRVORE DE DECISÃO 

A árvore de decisão é uma estrutura de ramificação sequencial da decisão a 

partir das variáveis de entrada de forma a maximizar o ganho de informação em 

relação à variável-alvo (binária). O nome decorre do fato de a estrutura ser  em 

forma de árvore invertida, tendo os maiores ganhos de informação nas ramificações 

superiores.  
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O uso de árvores de decisão na etapa de modelagem permite explicar 

situações práticas encontradas nos padrões de dados de maneira que um 

especialista humano é capaz de entender (QUINLAN, 1986), por meio de regras do 

tipo se <condição-1> e <condição-1> ... e <condição-k> então <classe-y> com 

cobertura <w%> e confiança <z%>. 

As vantagens de uso das árvores de decisão são a simplicidade, 

interpretabilidade e o bom grau de assertividade. Uma análise detalhada dos dados 

que serão usados é pré-requisito para o uso apropriado da técnica e a garantia de 

bons resultados. Quinlan expõe diferentes técnicas para diminuir a complexidade da 

árvore de decisão produzida (QUINLAN, 1987). 

A decisão fica explícita como uma sequência de decisões categóricas que, 

em associação, produzem decisões mais complexas. A árvore de decisão, quando 

aplicada em mineração de dados de decisão binária, pode receber o nome de 

árvores de classificação (QUINLAN, 1986), e são facilmente convertidas em regras 

de classificação. 

Este método também entra na etapa de modelagem para elucidar alguns 

fatos observados na massa de dados e que podem contribuir para a criação de 

novas variáveis para o problema e, em último caso, pode ser adaptado para realizar 

a decisão final da classificação dos padrões. 

Apesar de o conceito de árvore de decisão ser simples, a montagem 

automática da árvore requer algoritmo específico, selecionado de acordo com as 

características do problema. Existem várias formas de montar uma árvore de 

decisão. Dentre os algoritmos mais conhecidos, podemos citar os algoritmos ID3 

(Iterative Dichotomiser), C4.5 (uma versão otimizada do ID3), CART (Classification 

and Regression Trees), CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detection) e 

outros. Os algoritmos ID3, C4.5 e CART são considerados os pioneiros e empregam 

a estratégia de divisão-e-conquista recursiva dirigida de cima para baixo. 

Em geral, a construção de um algoritmo de árvores de decisão depende da 

escolha de uma métrica de desempenho que define quão melhor é uma dada 

configuração da árvore (CHAE, 2003). O algoritmo, então, busca aperfeiçoar a 

construção da árvore para que ela seja a melhor possível, conseguindo, no caso de 
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classificação binária, separar as classes "ALVO" e "NÃO-ALVO" de forma eficaz.  

A Figura 1 esboça uma árvore de decisão. Na figura, cada nó é um teste em 

um atributo para um dado conjunto de dados de pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica. Para classificar um paciente, basta começar pela raiz, seguindo cada 

teste até que uma folha seja alcançada. 

 
Figura 1 –  Árvore de Decisão dos pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica. 

A árvore de decisão serve para compreender quais variáveis e interações 

conduzem ao evento estudado, assim como a obtenção e comprovação de 

conhecimento do especialista da área de estudo, validando regras que são úteis 

para a tomada de decisão. 

2.3.3. INDUÇÃO DE REGRAS 

A técnica de indução de regras consiste no uso de ferramental matemático e 

estatístico para desenvolver relacionamentos a partir dos dados apresentados. 

Tipicamente, são criadas correspondências do tipo “se-então” baseadas em co-

ocorrências entre exemplos detectadas nas variáveis. Cada relacionamento “se-
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então” é chamado de “regra”. 

Durante o processo de geração de regras é muito comum a geração de 

padrões em demasia, muitos deles são triviais, contraditórios ou inúteis. Desta 

forma, este processo requer validação das regras por parte de um especialista, uma 

vez que ela contém apenas correlações, e não relações de causa e efeito 

propriamente ditas. Outro problema desta técnica é que o número de possibilidades 

cresce exponencialmente com o aumento do número de variáveis (BERRY; 

S.LINOFF, 2004).  

Um aspecto importante a ser destacado é que as regras induzidas têm 

diferenças matemáticas daquelas geradas pela árvore de decisão. A indução gera 

regras de qualidade (confiança é igual a frequência relativa da classe ALVO) em 

qualquer cubo com representatividade na amostra (cobertura) acima do limiar pré-

definido. Enquanto isso, a árvore gera regras que maximizam o ganho de 

informação ponderando a qualidade da regra pela sua representatividade. Outra 

diferença diz respeito à divisão dos cubos no espaço multi-dimensional de entrada: 

enquanto a árvore o particiona, a indução gera cubos que possuem 

interseção/redundância (e.g. múltiplas regras cobre os mesmos exemplos) que 

podem, até, representar decisões conflitantes. 

Em função das suas características, uma das principais finalidades da base 

de regras induzidas é poder ser usada para explicar decisões tomadas por algum 

sistema de qualidade que não possui interpretabilidade individualizada. Por exemplo, 

regressão logística ou rede neural são classificadores binários de alta qualidade cuja 

decisão se dá pela aplicação de um limiar sobre uma pontuação (escore), sem maior 

explicação para a decisão. Uma regra de boa qualidade da base precisa ser usada 

para este fim. Agora, suponha que o limiar mudou e a decisão passou a ser a oposta 

para um mesmo exemplo. Outra regra, de decisão conflitante com a anterior e de 

alta qualidade, deve ser usada para explicar a decisão tomada. Este fato ocorreu 

muito com a redução do capital de giro no mercado de crédito durante a crise 

internacional. 

O refinamento por meio da remoção das condições desnecessárias e a 

avaliação da qualidade das regras podem ser feitos pelas seguintes métricas 
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(BERRY; S.LINOFF, 2004): 

 Cobertura ou Suporte: número de observações da regra em relação ao 

número de observações totais 

 Confiança: razão entre o número de registros que suportam a regra e o 

número de registros onde o elemento condicional da regra ocorre 

 Alavancagem ou Lift: mede o quanto uma regra melhora a previsão de um 

resultado do que simplesmente assumindo o resultado. A melhoria é definida 

matematicamente como a frequência observada para uma regra dividida pela 

frequência esperada, dada às frequências de cada um dos itens. 

2.4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

2.4.1. TESTE DE KS 

O teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) é um método estatístico não 

paramétrico (CONOVER, 1999) que é utilizado para avaliar o desempenho a partir 

da diferença entre as distribuições do classificador binário construído das variáveis 

ALVO (sucesso de redução de peso) e não alvo. 

A sua maior distância (KS_Max) mede a separabilidade que o modelo 

consegue entre os exemplos classificados como ALVO (sucesso de redução de 

peso) do NÃO ALVO, sendo 1.0, o seu valor máximo possível (CONOVER, 1999). 

2.4.2. CURVA ROC 

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é uma técnica utilizada para 

avaliar o desempenho do modelo que relaciona a taxa de -verdadeiros positivos (VP) 

em função da taxa de falsos positivos (FP) gerados a partir da classificação 

produzida por todos os escores do conjunto de testes (FAWCETT, 2006). 

No eixo x são lançados os valores de FP (também chamado de 1 - 

especificidade) e no eixo y os valores de VP (também chamado de sensibilidade). 

Quanto maiores forem a sensibilidade e a especificidade, melhor será o modelo e a 
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curva tenderá a se aproximar do vértice superior esquerdo (FAWCETT, 2006). 

 

Figura 2 – Curva ROC dos pacientes submetidos a 
cirurgia bariátrica.  

A AUC_ROC (área sob a curva ROC) é uma métrica utilizada para a 

avaliação do modelo e corresponde à capacidade de discriminar de um classificador, 

sendo 1.0 o seu valor máximo possível (FAWCETT, 2006). 

A curva ROC é um método simples e amplamente utilizado como métrica de 

avaliação de desempenho de classificadores. 

2.4.3. MATRIZ DE CONFUSÃO 

A matriz de confusão, igualmente conhecida como matriz de classificação, 

designação ou de previsão, descreve os valores previstos pelo modelo, dispostos 

nas linhas, versus os valores reais, dispostos nas colunas (HAIR et al., 1998). 

A Tabela 1 ilustra um exemplo de Matriz de confusão, na qual os números de 

acertos são indicados na diagonal principal da matriz, podendo ser verdadeiros 

positivos (VP) e verdadeiros negativos (VN). 

Estes resultados representam o nível de concordância entre os dois conjuntos 

de dados, e os elementos fora da diagonal representam os erros das classificações, 

que podem ser falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN) (HAIR et al., 1998). 
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Tabela 1 – Exemplo de Matriz de Confusão segundo Hair et al, 1998. 

 Real 

Previsto  BOM MAU 

BOM VP FP 

MAU FN VN 

A Sensibilidade (S) calcula a proporção de bons classificados corretamente 

pelo modelo (verdadeiros positivos) entre todos os bons do grupo real. 

	
S =

VP

VP + FN
 (3) 

 

A Especificidade (E) calcula a proporção de maus classificados corretamente 

pelo modelo (verdadeiros negativos) entre todos os maus do grupo real. 

	
E =

VN

VN + FP
 (4) 

 

A Acurácia (A) é a proporção de acerto do modelo, tanto para os positivos 

quanto negativos, isto é, a capacidade total de acerto do modelo. 

	
A =

VP +VN

VP + FP +VN + FN
 (5) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

O estudo desenvolveu-se como pesquisa clínica aplicada, transversal, 

retrospectiva, e de caráter analítico.  

A pesquisa foi do tipo clínica aplicada por desenvolver-se com pacientes 

(seres humanos) na área de cirurgia bariátrica (HOCHMAN et al., 2005). 

Quanto ao período de seguimento do estudo foi uma abordagem transversal 

por relacionar-se a um período determinado de tempo através de corte instantâneo 

definido para realizar o estudo (HOCHMAN et al., 2005). 

Quanto a direcionalidade temporal foi um estudo retrospectivo, pois o estudo 

foi realizado a partir de registros de banco de dados de cirurgias realizadas num 

período de tempo passado a execução do estudo (HOCHMAN et al., 2005). 

Quanto ao perfil de avaliação epidemiológica foi de caráter analítico que 

caracteriza-se por analisar uma hipótese utilizando-se de métodos estatísticos 

(HOCHMAN et al., 2005). Neste caso, foram estudadas variáveis de controle, 

clínicas, comorbidades e de exames laboratoriais na perspectiva de observar uma 

relação de causa-e-efeito, visando explicar comportamentos baseados em regras do 

tipo “se-então”, e apresentar os preditores. 

3.2. LOCAL DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no HC que executa o Programa de Cirurgia Bariátrica 

desde 1997 e vem desempenhando ao longo dos anos um papel importante para o 

tratamento da obesidade. Este Programa é vinculado ao Serviço de Cirurgia Geral 

do HC, e registra mensalmente uma média de 80 atendimentos, sendo 20 novos e 

60 subsequentes. 

Segundo o Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS), o Hospital das Clínicas internou em caráter eletivo, entre os anos 

de 2008 a 2014, 617 pacientes com diagnóstico de obesidade (CID-10) (BRASIL, 
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2014). Este serviço é referência no estado e na região Nordeste, no 

acompanhamento de pacientes com este diagnóstico para realização de 

procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos. 

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do estudo foi composta de 1595 registros de pacientes atendidos 

pela equipe de cirurgia do HC no período de 2000 a 2012. 

A opção por avaliar os pacientes atendidos pela equipe do HC, foi baseada 

no apoio de operacionalização da coleta de dados, considerando a participação de 

especialista envolvido na equipe de cirurgia. 

Para obtenção dos dados foi utilizado o banco de dados construído pelo 

grupo de cirurgia do local de estudo, de dados provenientes dos prontuários dos 

pacientes. 

A amostra do estudo foi composta de 540 pacientes a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão. O principal motivo de redução do número de registros de 

pacientes foi devido à ausência de seguimento clínico após a realização do 

procedimento cirúrgico.  

3.3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

 Pacientes de ambos os sexos que foram atendidos em consulta 

ambulatorial pela equipe de cirurgia bariátrica do HC; 

 Ter registro da data de realização da cirurgia bariátrica, que evidencia 

o procedimento cirúrgico após consulta ambulatorial; 

 Pacientes com idade superior a 18 anos, conforme estabelecido na 

resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1.766/2005. A 

resolução vigente do CFM 1942/2010 reduziu a idade para 16 anos a 

partir de 2010; 
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 Ter comparecido ao acompanhamento médico ambulatorial até 1 ano 

após o procedimento cirúrgico. O acompanhamento médico-

ambulatorial pós-cirúrgico é realizado no período de 3, 6 e 12 meses; e 

se estende até 5 anos em intervalos de 6 meses.  

3.3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foi considerado o seguinte critério de exclusão: 

 Ausência de preenchimento da variável peso nas consultas realizadas 

durante o seguimento clínico no período de 3, 6 e 12 meses. A variável 

peso é essencial para verificar se o paciente obteve no período de 1 

ano o IMC ideal (o ALVO), entre 18,5 e 24,9 Kg/m2. 

3.4. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ANALÍTICOS 

Os procedimentos técnicos e analíticos são baseados na metodologia CRISP-

DM (CHAPMAN et al., 2000), que promove uma visão geral do ciclo de vida de um 

projeto de mineração de dados até a sua implantação. Ela tem o objetivo de 

sistematizar o desenvolvimento da solução do problema, consistindo nas 6 fases 

apresentadas na Figura 3 e descritas nas subseções seguintes:  entendimento do 

negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação de 

desempenho, implantação. 
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Figura 3 – Fases do modelo de 
referência CRISP-DM. 

3.4.1. ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO 

A fase de entendimento do negócio do CRISP-DM consistiu na compreensão 

dos objetivos e expectativas, para em seguida transformar todo o conhecimento do 

especialista da área em um projeto de mineração de dados, neste caso, a 

construção do modelo preditivo de sucesso de redução de peso. 

Nessa fase, foi realizado estudo bibliográfico sobre a cirurgia bariátrica de 

forma sistemática, com o intuito de conhecer e entender a base conceitual e as 

diversas contribuições a respeito do assunto, através do levantamento da base 

teórica e das publicações recentes nacionais e internacionais nos últimos anos. 

Também foram realizadas reuniões de entendimento com os especialistas no 

domínio da cirurgia bariátrica que atuam no local de estudo, para determinar os 

objetivos e expectativas a serem alcançados em relação à predição de sucesso de 

redução de peso. 

Destacou-se então, que o objetivo seria classificar os pacientes que 

apresentariam sucesso de redução de peso quando submetidos à cirurgia bariátrica, 

que entre os especialistas e pesquisadores existem várias classificações: perda de 

no mínimo 50% do excedente, perda do peso absoluto de acordo com a estética 
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corporal do paciente, percentual de perda de excesso de peso, percentual inicial de 

peso após um ano de seguimento e percentual de perda de excesso de IMC. 

Outros especialistas estabelecem a classificação para sucesso de redução de 

peso de acordo com os resultados sobre IMC, considerando excelente resultado o 

IMC menor que 30 Kg/m2, e bom resultado o IMC entre 30 e 35 Kg/m2. 

Devido as várias classificações existentes, o especialista optou em utilizar a 

classificação de peso pelo IMC segundo ABESO, e os critérios de definição de 

sucesso de redução de peso foram o de atingir  o IMC ideal (o ALVO), entre 18,5 e 

24,9 Kg/m2 (ABESO, 2010), no período de 1 ano, tendo comparecido após o 

procedimento cirúrgico, a todos os acompanhamentos médico-ambulatorial no 

período de 3, 6 e 12 meses. 

O IMC ideal restringe mais o sucesso e adota uma classificação reconhecida 

na cirurgia bariátrica pela ABESO. Quanto ao período de 1 ano de acompanhamento 

médico-ambulatorial foi adotado no estudo devido ao rápido decaimento da 

quantidade de pacientes após 12 meses. 

3.4.2. ENTENDIMENTO DOS DADOS 

A fase de entendimento dos dados do CRISP-DM consistiu na fase da coleta 

dos dados, sobre os quais foi realizada uma breve análise, visando uma maior 

familiarização com os mesmos.  

Nesta fase foi realizada uma avaliação da qualidade e integridade dos dados 

com a verificação do nível de preenchimento, análises estatísticas preliminares para 

validação com o especialista, detecção e preenchimento das informações ausentes, 

entre outras, a partir da base de dados preparada. 

Os dados dos pacientes deste estudo foram coletados a partir de repositórios  

variados como o Microsoft Access, Microsoft Excel e também os prontuários dos 

pacientes, ao invés de um banco de dados que centraliza todas os dados em 

formato estruturado. A consolidação das diversas fontes de repositórios de dados foi 

possível devido a utilização da chave única do código do paciente, nome do paciente 

e data de nascimento, estes dois últimos campos foram checados separadamente 
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para evitar a duplicidade de um mesmo paciente. Os dados consolidados foram 

armazenados em planilha Excel. 

A análise dos dados foi realizada por meio do IBM Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 21.0, que é uma aplicação utilizada na análise 

estatística de dados. Na realização destas análises, foi utilizada a análise estatística 

descritiva de cada variável, e em seguida uma análise estatística bivariada, 

estabelecendo-se uma relação entre as variáveis do paciente na data da cirurgia 

com o sucesso de redução de peso (o ALVO). 

Como apresentado na seção 3.2, a população composta de 1595 pacientes 

atendidos pela equipe de cirurgia do Hospital das Clínicas da UFPE no período de 

2000 a 2012, resultou numa amostra de 540 pacientes a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão. 

A falta da informação de data do procedimento implicou numa redução de 

registros de pacientes, pois realizaram consulta, mas não a cirurgia bariátrica. 

Contudo, a redução significativa da amostra ocorreu devido à ausência de pelo 

menos uma consulta após a realização da cirurgia bariátrica até 1 ano de 

seguimento clínico. 

O nível de preenchimento das variáveis de exames laboratoriais ficou abaixo 

dos 40%, e foram atribuídos o valor “desconhecido” aos que não possuíam valor. O 

baixo nível de registro das variáveis laboratoriais foi provocado pela ausência de um 

sistema de informação no setor de atendimento. 

Na preparação dos dados os critérios de inclusão e exclusão foram levados 

em consideração de forma a não comprometer o estudo.  

3.4.3. PREPARAÇÃO DOS DADOS 

Na fase anterior de entendimento dos dados geraram-se os conjuntos de 

dados que foram submetidos à ferramenta de análise dos dados, e na fase de 

preparação dos dados foi realizada a padronização e o tratamento dos dados 

faltantes, além da agregação de valores e a transformação de acordo com os pré-

requisitos da técnica de modelagem. 
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A padronização é necessária para a categorização adequada das variáveis, e 

o tratamento dos dados ausentes foi baseado em alguma variável existente, por 

exemplo, a partir da data de nascimento foi atribuída a idade do paciente na data de 

realização do procedimento. Quanto à agregação de valores, consistiu em agrupar 

categorias com baixa quantidade de registros para gerar uma nova categoria mais 

representativa.  

A transformação dos dados de acordo com os pré-requisitos da técnica de 

modelagem foi a fase de maior duração, abrangendo a extração, transformação, e 

enriquecimento dos dados, para se chegar aos dados em estado final. 

Foi considerada como variável independente (o ALVO) o IMC ideal, entre 18,5 

e 24,9 Kg/m2 (ABESO, 2010) após 1 ano da realização do procedimento cirúrgico. 

As variáveis analisadas foram agrupadas em controle e clínicas. As variáveis 

foram categorizadas obedecendo a classificação descrita a seguir. 

As variáveis de controle foram Sexo, Idade e Estado Civil. 

 Sexo: variável categórica que corresponde ao sexo do paciente. 

Categorias: Feminino, Masculino. 

 Idade: variável numérica que corresponde à idade (em anos) do paciente 

na data do procedimento cirúrgico. Mínimo de 18 anos, máximo de 77 

anos, desvio padrão de 12,0 anos e média de 38,3 anos. 

 Estado Civil: variável categórica que corresponde a situação de uma 

pessoa em relação ao matrimônio ou à sociedade conjugal. Categorias: 

Casado, Solteiro, Divorciado, Viúvo e Desconhecido. 

As variáveis clínicas foram descritas pelo Peso, Altura, IMC, tipo de 

obesidade, comorbidades e exames laboratoriais. 

 Peso: variável numérica que corresponde ao peso (em quilogramas) do 

paciente na consulta pré-operatória. Mínimo de 80 Kg, máximo de 212 Kg, 

desvio padrão de 20,0 Kg e média de 114,8 Kg. 

 Altura: variável numérica que corresponde a altura (em metros) do 
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paciente na consulta pré-operatória. Mínimo de 1,43 m, máximo de 1,98 

m, e desvio padrão de 0,09 e Média de 1,65 m, 

 IMC: variável numérica que corresponde ao IMC (em quilogramas por 

metro quadrado) do paciente na consulta pré-operatória. Mínimo de 29,4 

Kg/m2, máximo de 64,7 Kg/m2, e desvio padrão de 5,03 Kg/m2 e média de 

41,70 Kg/m2. 

O tipo de obesidade foi classificado pelo IMC conforme Diretriz Brasileira da 

ABESO (ABESO, 2010). 

Tabela 2 – Classificação de 
peso pelo IMC segundo 
ABESO. 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Peso normal 18,5-24,9 

Pré-obeso 25,0 a 29,9 

Obeso I 30,0 a 34,9 

Obeso II 35,0 a 39,9 

Obeso III ≥ 40,0 

Super-obeso ≥ 45,0 
 

 Tipo de obesidade: variável categórica que corresponde ao tipo de 

obesidade do paciente na consulta pré-operatória. Categorias: Pré-obeso, 

Obeso I, Obeso II, Obeso III, e Super-obeso. Optou-se por utilizar a 

classificação de Super-obeso para pacientes igual ou acima de 45 Kg/m2, 

a fim de aproximar o valor da faixa anterior de Obeso III, que foi 

considerada acima de 40 Kg/m2 até 44,9 Kg/m2.  

As variáveis de comorbidades consideradas foram: Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Dislipidemia, Câncer, Etilismo, Tabagismo, 

e Alergias. 

 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS): de acordo com a mais recente 

Diretriz de Hipertensão, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA). Está frequentemente associada a 
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alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e 

não-fatais (CARDIOLOGIA et al., 2010). 

 Diabetes Mellitus (DM): a Sociedade Brasileira de Diabetes em sua 

última Diretriz define a DM como um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia (aumento da 

glicemia sanguínea) a qual é o resultado de defeitos na ação da 

insulina, na secreção de insulina ou em ambas (DIABETES, 2014). 

 Dislipidemia: é classificada a partir dos valores alterados de colesterol 

total (CT), colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), 

Triglicérides (TG) e colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-

C). É subclassificada em Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada 

do LDL-C (≥ 160 mg/dl); Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada 

dos TGs (≥ 150 mg/dl); Hiperlipidemia mista: valores aumentados de 

LDL-C (≥ 160 mg/dl) e TG (≥ 150 mg/dl); HDL-C baixo: redução do 

HDL-C (homens < 40 mg/ dl e mulheres < 50 mg/dl) isolada ou em 

associação a aumento de LDL-C ou de TG (CARDIOLOGIA, 2013). 

 Câncer: é definido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) como o 

crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e 

órgãos vizinhos (SAÚDE, 2011).  

 Etilismo: doença que se caracteriza pela dependência do álcool. 

Refere-se a um comportamento anormal de busca pelo consumo do 

álcool que leva ao controle deficiente sobre a bebida. O diagnóstico de 

dependência de álcool se concentra em uma inter-relacão de sintomas 

psicológicos e indicadores comportamentais, tais como a negligência 

de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas. Os critérios 

diagnósticos para classificação pelo Código Internacional de Doença 

(CID) se concentram em padrões: (1) falta de cumprir obrigações 

importantes relativas a seu papel no trabalho, na escola, ou em casa; 

(2) beber recorrentemente em situações em que o uso é fisicamente 
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perigoso; (3) problemas legais relacionados com o álcool recorrentes; e 

(4) uso continuado, apesar de um ou mais problemas sociais ou 

interpessoais causados ou exacerbados pelos efeitos do álcool (WHO, 

2000). 

 Tabagismo: doença crônica não-transmissível resultante da 

dependência química de um indivíduo à nicotina. O tabagismo está 

presente quando um indivíduo fuma, independentemente da frequência 

e intensidade do hábito de fumar, produtos do tabaco tais como: 

cigarros, charutos, cigarrilhas, cigarros de cravo (ou de Bali), cigarros 

indianos (ou bidis) e narguilé (ou cachimbo d’água) (BRASIL, M. DA S., 

2007; IBGE, 2008).  

 Alergias: é a resposta exagerada do sistema imunológico a uma 

substância estranha ao organismo, ou seja uma hipersensibilidade 

imunomediada a um estímulo externo específico (HAMILTON, 2010). 

Estas variáveis de comorbidades corresponderam a resposta direta do 

paciente ao questionamento de presença da comorbidades na consulta pré-

operatória, foram padronizadas e categorizadas. Categorias: Sim, Não. 

As variáveis dos exames laboratoriais consideradas foram: Hemoglobina, 

Leucograma, Glicose, Hemoglobina Glicada, Peptídeo C, PCR, Colesterol Total, 

DHL, LDL, Triglicerídeos, Ácido Úrico, GGT, Ferro, Ferritina e Zinco. 

 Hemoglobina: frequentemente abreviada como Hb, é uma 

metaloproteína que contém ferro presente nos glóbulos vermelhos 

(eritrócitos) e que permite o transporte de oxigênio pelo sistema 

circulatório. A distribuição é feita através da interação da hemoglobina 

com o oxigênio do ar (que pode ser inspirado ou absorvido, como na 

respiração cutânea). Devido a isto, forma-se o complexo oxi-

hemoglobina, representado pela notação HbO2. Chegando às células 

do organismo, o oxigênio é libertado e o sangue arterial (vermelho) 

transforma-se em venoso (vermelho arroxeado). A hemoglobina livre 

pode ser reutilizada no transporte do oxigênio. A hemoglobina distribui 

o oxigênio para todas as partes do corpo irrigadas por vasos 
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sanguíneos (HOFFBRAND et al., 2004). 

 Leucograma: é o estudo da série branca (ou leucócitos), no qual faz-se 

uma contagem total dos leucócitos e uma contagem diferencial 

contando-se 100 células. O adulto normalmente apresenta de 5.000-

10.000 leucócitos por 1 mm³ de sangue. O leucograma é uma parte do 

exame de sangue que consiste em avaliar os leucócitos, células de 

defesa do organismo, também chamadas de glóbulos brancos. Ele 

indica o número de neutrófilos, bastões ou segmentados, linfócitos, 

monócitos, eosinófilos e basófilos presentes no sangue, para facilitar o 

diagnóstico médico. Quando os valores dos leucócitos estão 

aumentados, chama-se leucocitose, e quando estão diminuídos, 

chama-se leucopenia.  A leucocitose pode ser causada por uma 

leucemia, e a leucopenia pode ser causada pelo uso de medicamentos 

ou quimioterapia, por exemplo, e cada uma destas situações necessita 

de um tratamento específico (VERRASTRO, 2005). 

 Glicose: é um monossacarídeo (açúcar simples) usado pelo organismo 

como principal fonte de energia para o corpo. A glicose é o açúcar 

encontrado no sangue e obtido através dos alimentos, onde existe em 

forma de moléculas mais complexas. Os alimentos ingeridos são 

transformados em partículas menores, durante a digestão, e 

transformados em nutrientes, entre eles, a glicose. O organismo 

humano utiliza apenas a quantidade necessária de glicose. A parte 

excessiva é armazenada no fígado e transformada em glicogênio. O 

excedente de glicogênio é enviado para a corrente sanguínea. O nível 

de glicose no sangue é controlado pelo pâncreas. A insulina produzida 

pelo pâncreas tem a função de transformar glicose em energia. O alto 

nível de glicose que permanece no sangue (hiperglicemia) pode ser um 

indicativo de diabetes. O excesso de glicose no sangue também pode 

ser transformado em triglicerídeos e armazenado em forma de gordura, 

resultando em obesidade, doenças cardiovasculares etc. O nível de 

glicose presente no sangue (glicemia) é medido através da análise do 

sangue recolhido em jejum (CRC, 2009). 



 

 

 

44 

 Hemoglobina Glicada: também abreviada como Hb A1c, é uma forma 

de hemoglobina presente naturalmente nos eritrócitos humanos que é 

útil na identificação de altos níveis de glicemia durante períodos 

prolongados. Este tipo de hemoglobina é formada a partir de reações 

não enzimáticas entre a hemoglobina e a glicose. Quanto maior a 

exposição da hemoglobina a concentrações elevadas de glicose no 

sangue, maior é a formação dessa hemoglobina glicada. Esta reação é 

irreversível. Este fenômeno é mais marcante em indivíduos com 

diabetes não controlados, pois os seus níveis de glicose plasmática 

são mais elevados que o normal (HOFFBRAND et al., 2004). 

 Peptídeo C: a forma mais utilizada para avaliação funcional da célula-β 

em humanos tem sido a mensuração de seus produtos no sangue 

periférico. A dosagem de peptídeo C tem sido considerado como o 

método mais adequado, aceito e clinicamente validado para avaliação 

da função das células-β pancreáticas. Este é um peptídeo que conecta 

as cadeias A e B na pró-insulina e facilita seu processamento à 

insulina biologicamente ativa nos grânulos secretórios das ilhotas 

pancreáticas, um marcador independente da secreção de insulina 

(RODACKI et al., 2008). 

 PCR: a proteína C reativa (PCR) é uma das proteínas de fase aguda. A 

dosagem da PCR é a determinação direta da presença de quadros 

inflamatórios, suas concentrações séricas alteram-se mais rapidamente 

e sua variação é mais ampla que outros marcadores. A secreção é 

predominantemente hepática e começa 4 a 6 horas após o estímulo; 

duplica a cada 8 horas e atinge o pico entre 36 e 50 horas (AGUIAR et 

al., 2013). 

 Colesterol Total e Triglicerídeos: do ponto de vista fisiológico e clínico, 

os lípides biologicamente mais relevantes são os fosfolípides, o 

colesterol, os triglicérides (TG) e os ácidos graxos (AG). O colesterol é 

precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e da vitamina 

D. Além disso, como constituinte das membranas celulares, o 

colesterol atua na fluidez destas e na ativação de enzimas aí situadas. 
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Os TGs são formados a partir de três ácidos graxos ligados a uma 

molécula de glicerol e constituem uma das formas de armazenamento 

energético mais importantes no organismo, depositados nos tecidos 

adiposo e muscular (CARDIOLOGIA, 2013). 

 DHL: Lipoproteína de alta densidade é formada no fígado, no intestino 

e na circulação. O colesterol livre da HDL, recebido das membranas 

celulares, é esterificado por ação da lecitina-colesterolaciltransferase 

(LCAT). O processo de esterificação do colesterol, que ocorre 

principalmente nas HDLs, é fundamental para sua estabilização e 

transporte no plasma, no centro desta partícula. A HDL transporta o 

colesterol até o fígado, onde este é captado pelos receptores SR-B1. O 

circuito de transporte do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado 

é denominado transporte reverso do colesterol. Neste transporte, é 

importante a ação do complexo ATP binding cassete A1 (ABC-A1), que 

facilita a extração do colesterol da célula pelas HDLs. A HDL também 

tem outras ações que contribuem para a proteção do leito vascular 

contra a aterogênese, como a remoção de lípides oxidados da LDL, a 

inibição da fixação de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio e 

a estimulação da liberação de óxido nítrico (CARDIOLOGIA, 2013). 

 LDL: lipoproteína de baixa densidade na qual transporta os lípides de 

origem hepática. A LDL tem conteúdo apenas residual de Triglicérides, 

e é composta principalmente de colesterol e uma única 

apolipoproteína, a apo B100. A expressão dos receptores de LDL nos 

hepatócitos é a principal responsável pelo nível de colesterol no 

sangue e depende da atividade da enzima hidroximetilglutaril (HMG) 

CoA redutase, enzima-chave para a síntese intracelular do colesterol 

hepático (CARDIOLOGIA, 2013).  

 Ácido Úrico: a hiperuricemia é definida quando maior que 6mg/dL em 

mulheres e 6,8mg/dL em homens. Existe alta associação do aumento 

do ácido úrico e as doenças cardiovasculares como derrame ou 

isquemia cardíaca, sendo fator de risco independente para a 

mortalidade cardiovascular. Elevados níveis de ácido úrico são 

associados intolerância à glicose, hipertensão e dislipidemia (NETO et 
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al., 2011).  

 GGT: A gama-glutamiltransferase (GGT) é uma enzima que atua de 

forma relevante no fígado e vias biliares, embora encontre-se em maior 

concentração nos tecidos renais. É encontrada no interior dos 

hepatócitos e nas células epiteliais biliares e por este motivo é um 

marcador de lesão hepatobiliar de alta sensibilidade, mas de pouca 

especificidade. A elevação de seus valores está presente quando há 

aumento do IMC, apresentando assim, forte relação com as doenças 

da síndrome metabólica, além de doenças cardiovasculares e 

aterosclerose (ARAÚJO et al., 2005). 

 Ferro: é encontrado em praticamente todos os seres vivos e cumpre 

numerosas e variadas funções. Tanto o excesso como a deficiência de 

ferro podem causar problemas no organismo. O excesso de ferro é 

chamado de hemocromatose, enquanto que a sua deficiência é 

conhecida como anemia. Sua carência nos humanos pode causar, 

além da anemia, anorexia, sensibilidade óssea e a clima frio, prisão de 

ventre, distúrbios digestivos, tontura, fadiga. A capacidade do 

organismo é limitada na absorção de ferro e há frequência da perda de 

ferro por hemorragia do sistema digestório (úlcera, colite, diverticulite, 

câncer) (HOFFBRAND et al., 2004). 

 Ferritina: uma proteína globular que se localiza essencialmente no 

fígado. A ferritina é a mais importante proteína de reserva do ferro e é 

encontrada em todas as células, especialmente naquelas envolvidas 

na síntese de compostos férricos e no metabolismo e na reserva do 

ferro. A função primária da Ferritina é de acumular o ferro intracelular 

protegendo a célula dos efeitos tóxicos do metal livre constituindo uma 

reserva de ferro rapidamente mobilizável. A maior parte da Ferritina no 

organismo encontra-se no fígado e nas células do sistema retículo 

endotelial do fígado, baço e medula óssea. Por fazer parte do grupo de 

proteínas de fase aguda, a ferritina se eleva em resposta a infecções, 

traumatismos e inflamações agudas. Eleva-se também nas anemias e 

nas lesões hepáticas, especialmente as lesões alcoólicas. Cerca de 

25% dos pacientes com hepatite crônica têm aumento da ferritina. A 
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carência de ferro pode ser devida a perdas excessivas (hemorragias 

digestivas, hemorroidas , ulcerações digestivas, regras abundantes); à 

má absorção (diarreias, gastrectomia). O déficit de ferro ocasiona uma 

diminuição das defesas imunitárias e, portanto, de um lado, uma menor 

resistência às infecções, e de outro, um risco adicional de câncer por 

esta menor resistência, além de alteração das estruturas epiteliais 

(HOFFBRAND et al., 2004). 

 Zinco: um dos mais importantes elementos essenciais à nutrição. 

Nutriente que possivelmente exerce papel importante na regulação da 

adiposidade ou nos mecanismos de regulação do apetite. Uma das 

funções mais importantes relaciona-se a sua participação no sistema 

de defesa antioxidante, ainda participa na síntese de proteínas, 

armazena e libera insulina, entre outros. Os processos de absorção e 

excreção ocorrem no sistema gastrointestinal (COMINETTI, 2006). 

Os parâmetros de classificação de referência das variáveis dos exames 

laboratoriais foram considerados de acordo com o consenso padrão da literatura 

pesquisada, e são apresentadas na Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3 – Classificação de referência das variáveis dos exames laboratoriais. 

Variáveis Homens Mulheres Unidades 
Hemoglobina 13,5 - 17,5 11,5 - 15,5 g/dL 
Leucograma 4-11 x109/l 
Glicose 70-110 g/dL 
Hemoglobina 
Glicada 3,8-6,5 % 
Peptídeo C 0,5-2 mg/mL 
PCR até 0,1 mg/mL 
Colesterol Total <200 mg/dL 
DHL >55 >65 mg/dL 
LDL <130 mg/dL 
Triglicerídeos <150 mg/dL 
Ácido Úrico 3,4-7,0 2,4-6 mg/dL 
GGT 10-50 7-32 U/l 
Ferro 50-150 ug/dL 
Ferritina 200-300 15-120 ug/L 
Zinco 70-120 ug/dL 

Estas variáveis dos exames laboratoriais que corresponderam ao exame 

laboratorial apresentado pelo paciente na consulta pré-operatória, foram 
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padronizadas e categorizadas de acordo com a classificação de referência. 

Categorias: Normal, Anormal, e Desconhecido. A categoria “Desconhecido” 

representa que o paciente não possui registro de valor na variável de exame 

laboratorial. 

3.4.4. MODELAGEM 

Nesta fase as técnicas de mineração foram aplicadas, e as técnicas de 

modelagem utilizadas foram as de árvore de decisão, indução de regras, e 

regressão logística; que se destinaram à descoberta de características padrão para 

os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 

Uma vez integradas as bases de dados e tendo os seus formatos 

compatibilizados com as diversas técnicas de Inteligência Artificial, a regressão 

logística foi usada para gerar um escore de propensão ao sucesso na perda de peso 

pela cirurgia e a indução gerou a base de regras para poder apoiar, com 

conhecimento humanamente explícito, a decisão baseada no escore. A árvore de 

decisão foi usada para explicar a decisão sequencial da forma como um especialista 

humano decidiria; ela mostra a estrutura de conhecimento sobre o domínio, 

semelhante à forma de decisão humana. 

O KNIME Analytics Platform (KNIME) é uma ferramenta gráfica open-source 

que auxilia em todo o processo de análise: acesso aos dados, transformação dos 

dados, investigação inicial, análises preditivas, visualização e geração de relatórios. 

As razões para a escolha desta ferramenta foram: a interface amigável, a 

possibilidade de ser utilizado sem custo e na solução de problemas de mineração de 

dados é eficaz, rápido e efetivo.  

A modelagem foi feita no KNIME versão 2.10.0 a partir do uso de árvore de 

decisão, indução de regras, e a regressão logística. Na utilização de cada técnica 

houve um formato específico para a variável IMC. Na regressão logística foi 

considerada como variável contínua, e nas demais técnicas como categórica, de 

acordo com a classificação do IMC da Diretriz Brasileira (ABESO, 2010). 

As análises no KNIME foram realizadas através de fluxos, compostos por 
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diversos nós interligados, cada qual com uma atribuição específica. Os fluxos para a 

árvore de decisão, indução de regras e regressão logística são apresentados a 

seguir. 

3.4.4.1. ÁRVORE DE DECISÃO 

A árvore de decisão possui uma estrutura que explica as situações práticas 

encontradas nos dados como nas regras “se-então”, de modo que o especialista é 

capaz de entender com facilidade e validar o conhecimento existente. 

O uso da árvore de decisão se torna acessível e prático com a 

disponibilização de ferramentas gratuitas, gerando de forma simples regras 

complexas entre as variáveis explicativas e a dependente. 

O J48 foi o algoritmo utilizado para a construção da árvore de decisão, que é 

uma implementação em Java do algoritmo C4.5 no WEKA e utilizado como pacote 

do KNIME. O critério de escolha foi devido ao C4.5 ser o mais conhecido na sua 

categoria, disponibilizado em muitas plataformas comerciais e utilizado amplamente, 

incluindo a área médica. 

O algoritmo seleciona uma variável que mais eficientemente subdivide o 

conjunto das amostras em subconjuntos homogêneos e caracterizados por sua 

classe. O critério é o ganho de informação obtido na escolha da variável para 

subdivisão. Acrescenta ainda algumas características como a de manipular variáveis 

contínuas, lidar com variáveis com valores “nulos”, e evita o overfitting dos dados. 

Um método designado “poda” é permitido no algoritmo, e consiste na 

remoção ou corte de ramos e sub-árvores que não interessam ao problema, ou que 

não representam conhecimento importante para a tomada de decisão. 
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A Figura 4 ilustra o fluxo no KNIME para a geração de uma árvore de decisão. 

 

Figura 4 – Fluxo do KNIME que gera uma 
árvore de decisão. 

Todas as variáveis apresentadas e descritas na fase de preparação dos 

dados foram consideradas na elaboração da árvore de decisão, com exceção de 

peso e altura devido a alta correlação com as categorias das faixas de IMC. A 

classificação por árvore de decisão utilizou as seguintes características:  

 Algoritmo: J48 (implementação em Java do algoritmo C4.5) 

 Número mínimo de instância por folha: 2 

 Poda da ferramenta: Minimal Description Length (MDL) 

3.4.4.2. INDUÇÃO DE REGRAS 

A indução de regras é uma técnica de classificação simples e muito eficaz, 

que serve para identificar relacionamentos a partir dos dados utilizando um conjunto 

de regras “se-então”. 

As regras de classificação foram induzidas pelo algoritmo  

A Priori, um dos algoritmos mais utilizados. Em seguida, foram filtradas para 

preservar somente aquelas que tiveram a classe ALVO como resultado que 

caracteriza as regras de classificação. Na filtragem houve descarte das regras com 

LIFT estatisticamente insignificante. 

A relevância das regras foi avaliada por três indicadores: confiança, LIFT e 

cobertura. A métrica "Confiança" mede a qualidade da regra pela relativa freqüência 

dos exemplos da classe desejada entre aqueles selecionados. O "LIFT" é a relação 

entre as freqüências relativas dos exemplos de classes desejados na seleção e na 

população. Esta métrica indica o aumento de concentração dos exemplos da classe 

desejada no selecionado nicho em comparação com a média da população. A 

“Cobertura” corresponde ao número de observações da regra em relação ao número 
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de observações totais. 

A Figura 5 ilustra o fluxo do KNIME para geração de um conjunto de regras 

de classificação baseado no uso de funcionalidades do WEKA. 

 

Figura 5 – Fluxo do KNIME que gera um 
conjunto de regras de classificação. 

Da mesma forma, todas as variáveis foram consideradas na elaboração do 

conjunto de regras de classificação, com exceção de peso e altura devido a alta 

correlação com as categorias das faixas de IMC. 

3.4.4.3. REGRESSÃO LOGÍSTICA 

A técnica de regressão logística é uma técnica de classificação muito útil nas 

situações dicotômicas, em especial na área da saúde, sendo aplicada na predição 

do estado de saúde de um paciente, de ocorrência ou não de um evento. 

Comumente utilizada na área da saúde devido à sua origem como técnica da 

estatística clássica, a regressão possui as finalidades tanto de gerar uma pontuação 

de propensão à classe-alvo quanto de explicar o impacto das variáveis do espaço de 

entrada no poder discriminante do escore. 

A regressão logística provê um ferramental prático e eficaz ao verificar a 

influência entre as variáveis, produzir um escore de alto poder discriminante e 

oferecer uma saída contínua sobre a qual um sistema de suporte à decisão pode 

variar o limiar de decisão para simular cenários sobre os indicadores, tanto técnicos 

quanto do negócio. 

Para minimizar o número de variáveis afim de que o modelo resultante seja 

mais facilmente generalizado e mais estável, deve ser aplicado o método “stepwise” 

e “enter”, para exclusão de variáveis que não tem influência nenhuma no modelo, e 

deste modo manter somente as variáveis significativas (ou preditores). 



 

 

 

52 

Uma potencial vantagem da regressão logística, para área médica, é que 

pode ser utilizada em situações com baixa quantidade de registros, típica do 

domínio, se tornando recomendável o uso adicional da validação cruzada para 

geração de amostras independentes e aleatórias, para se chegar a um modelo mais 

estável. 

A Figura 6 ilustra o fluxo do KNIME para treinamento do modelo baseado em 

regressão logística. 

 

Figura 6 – Fluxo do KNIME para treinamento do modelo. 

O fluxo inicia com a leitura do arquivo contendo todas as variáveis utilizadas 

na modelagem da solução, com o IMC como variável contínua.  

O nó X-Partitioner delimitou o início do loop de validação cruzada, e a cada 

interação foi realizado o treinamento do modelo, registro dos parâmetros de cada 

regressão logística em arquivo texto, aplicação do modelo para a geração dos 

escores.  

O X-Aggregator correspondeu ao final do loop de validação cruzada, e 

consolidou todos os escores obtidos para cada fold registrando os resultados em 

arquivo texto. 

Na regressão logística foram utilizadas as seguintes características:  

 Quantidade de validação cruzada: 10 

 Tipo de amostragem: amostras aleatórias com mesma proporção de ALVO 

e NÃO-ALVO. 
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 Método adotado na regressão logística: junção do método “stepwise” com 

“enter” para obtenção das variáveis com nível de significância inferior a 5% 

(p-valor < 0,05). 

3.4.5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Construído o modelo preditivo é importante avaliar o seu desempenho antes 

de proceder à implantação (fase não considerada), para verificar se o modelo 

preditivo atingiu ou não uma taxa de acerto desejável.  

Neste estudo foram utilizadas a curva ROC, a curva de KS, e a matriz de 

confusão. Para a elaboração, foi utilizado o Microsoft Excel e o software estatístico 

R, com o uso da interpolação dos escores (FAWCETT, 2006).  

3.4.6. IMPLANTAÇÃO 

Esta fase corresponde a disponibilização do modelo em um ambiente 

computacional para uso na tomada da decisão por parte do especialista.  

O estudo não considerou a implantação devido a necessidade maior de 

tempo para o desenvolvimento da solução. 

3.5. PRINCIPIOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido à apreciação do local de estudo para liberação de 

carta de anuência. Após a anuência foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco – 

CEP/CCS/UFPE. 

O registro único, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 

Conselho Nacional de Saúde, teve o número CAEE 33663014.5.0000.5208. Este 

registro é obrigatório para pesquisa com seres humanos e publicação dos dados ao 

final da pesquisa (SAÚDE, 2012). 
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3.5.1. PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO 

A pesquisa foi baseada nas diretrizes e normas regulamentadoras da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 466/12 de Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos. 

Os dados pessoais coletados foram mantidos em sigilo e os riscos potenciais, 

individuais ou coletivos, mínimos. 

3.5.2. BENEFÍCIOS PARA INDIVÍDUOS E PARA A SOCIEDADE 

O uso de um modelo preditivo traz agilidade, imunidade a erros de manuseio 

dos dados, integração de fontes de informação e visualização dos diversos fatores 

de influência na cirurgia bariátrica. Essa tecnologia já é utilizada em diversas áreas 

de negócio e será inovador para o ambiente de sucesso de redução de peso do 

paciente submetido a este procedimento cirúrgico. 

3.5.3. BENEFÍCIOS PARA CIÊNCIA 

O modelo preditivo a ser construído permitirá uma análise diferente das 

adotadas atualmente, contribuindo cientificamente e fortalecendo a gestão em 

serviços de saúde. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tópicos deste capítulo foram detalhados utilizando-se quatro fases da 

metodologia CRISP-DM: entendimento do negócio, entendimento dos dados, 

modelagem e avaliação de desempenho. A fase de preparação dos dados foi 

descrita no capítulo de procedimentos metodológicos e a última fase de implantação 

não foi realizada neste estudo. 

4.1. ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO 

Na primeira fase, a de entendimento do negócio, foi realizada uma revisão 

sistemática sobre o tema e reuniões presenciais com especialistas da área de 

cirurgia bariátrica.  

A revisão sistemática apontou poucos estudos realizados com a utilização de 

mineração de dados em saúde, alguns utilizando técnicas clássicas da Estatística, e 

nenhum na área de cirurgia bariátrica com a utilização da metodologia CRISP-DM 

(CHAE, 2003; LEE et al., 2007; ADEODATO et al., 2009). 

As reuniões com a equipe de cirurgia ocorreram no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal e Pernambuco, a fim de obter entendimento do processo e das 

variáveis a serem estudadas que compreenderam o data-mart. 

Todos os pacientes no pré-operatório realizaram consulta primeiramente pelo 

cirurgião e foram submetidos a uma completa avaliação clínica e laboratorial. 

Pacientes com H.pylori foram previamente tratados com antibióticos. 

Os pacientes foram submetidos a avaliação cardiorrespiratória para risco 

cirúrgico. Também foram avaliados pelos endocrinologista, psiquiatra e nutricionista 

conforme protocolo implementado pela equipe cirúrgica do local de estudo 

(MARTINS-FILHO et al., 2011). 

Após o procedimento cirúrgico, o seguimento pós-operatório foi iniciado por 

meio de consulta entre 15 e 30 dias. Nas consultas subsequentes agendadas para 

3, 6 e 12 meses, todos os dados clínicos foram registrados no prontuário do paciente 

e então persistidos em meio digital. 
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A utilização do período do estudo, de seguimento clínico de um ano, foi 

definido com a equipe cirúrgica, pois há uma diminuição considerável na quantidade 

de pacientes que realizaram as consultas subsequentes, diminuindo a quantidade de 

indivíduos na amostra. Este período foi apresentado de forma semelhante por outros 

autores, que apresentaram uma diminuição significativa da amostra após 1 ano 

(BENOTTI et al., 2006). 

Porém, este período definido corrobora com outros estudos, que o 

consideraram um bom período de seguimento para avaliação da perda de peso no 

monitoramento de pacientes (CHEN et al., 2009; COUPAYE et al., 2010; SCOZZARI 

et al., 2012; CONTRERAS et al., 2013). 

4.2. ENTENDIMENTO DOS DADOS 

O entendimento e preparação dos dados ocorreram de forma paralela com a 

participação dos especialistas na avaliação dos dados de forma qualitativa e 

quantitativa a partir das variáveis. 

Sendo assim, as variáveis foram agrupadas em 3 tipos: de controle 

(demográficas), clínicas e de exames laboratoriais. Foram analisado 540 pacientes 

que atingiram o IMC Ideal, e que realizaram seguimento clínico até 1 ano após o 

procedimento cirúrgico.  

O perfil dos pacientes quanto às variáveis de controle foi, em grande maioria, 

do sexo feminino (73,9%), com idade média de 38,3 anos, e com estado civil casado 

(56,9%). 

Estes valores foram similares a estudos realizados anteriormente, porém não 

fizeram associação ao estado civil. Segundo os mesmos, há prevalência da 

Obesidade no sexo feminino e a média de idade encontrava-se entre 40 e 44 anos, 

(BUCHWALD et al., 2004; BENOTTI et al., 2006; MA et al., 2006; MELTON et al., 

2008; CHEN et al., 2009; BASTOS et al., 2013). 

Em concordância com o nosso estudo, Scozzari e colaboradores concluíram 

que a idade é fator prognóstico em cirurgia bariátrica, e deve ser considerada na 

avaliação pré-operatória da prática clínica como avaliação do potencial de sucesso 
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(SCOZZARI et al., 2012). 

Chen e colaboradores também concordam com o estudo em questão, quando 

afirmaram que o IMC é bom preditor de resultado após um ano da cirurgia bariátrica 

se consideradas outras variáveis demográficas e psicológicas (CHEN et al., 2009). 

No local da realização de nosso estudo, a equipe era multidisciplinar e 

disponibilizava acompanhamento psicológico aos pacientes no pré e pós-operatório 

cirúrgico. 

Quanto ao estado civil, os pacientes categorizados como “Viúvo” e 

“Desconhecido”, foram respectivamente 11 (2,0%) e 6 (1,1%), e foram agrupados 

numa única categoria devido a baixa quantidade de elementos.  

A qualidade de cada variável foi avaliada usando-se a métrica LIFT, que 

correspondia a frequência de IMC Ideal (ALVO) observada na variável em análise 

dividida pela frequência da classe ALVO. Os resultados apresentaram que a chance 

de maior sucesso na redução de peso foi para o sexo feminino (19%), e para o 

estado civil solteiro (13%), conforme dados apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Perfil quanto às variáveis de controle 
dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica. 

Variáveis de Controle   
Idade  (Média ± DP) 38,3 ± 12,0   

 n (%) LIFT 
Sexo  
   Feminino 
   Masculino 

 
399 (73,9%) 
141 (26,1%) 

 
1,19 
0,46 

Estado Civil 
    Casado 
    Solteiro 
    Divorciado 
    Viúvo e Desconhecido 

 
307 (56,9%) 
181 (33,5%) 

35 (6,5%) 
17 (3,1%) 

 
0,96 
1,13 
0,92 
0,42 

 

O perfil quanto às variáveis clínicas apresentou o IMC médio de 41,7 Kg/m2, 

tendo maior apresentação de pacientes classificados como Obeso III (Tabela 5). 

Outros autores expuseram uma média de IMC mais elevada, entre 47 e 54 Kg/m2, 

tendo uma maior frequência de Super-obesos (MA et al., 2006; MELTON et al., 

2008; CHEN et al., 2009).  

Essa diversidade dos valores de IMC apresentado em estudos anteriores, 

pode estar relacionada à diferença racial, estilo de vida, poder aquisitivo, entre 
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outros fatores, nestes grupos de pacientes. Além disto, os critérios distintos das 

diretrizes nacionais adotadas pela equipe médica para realização de cirurgia 

(ABESO, 2010; FARIA et al., 2014). 

A Classificação do IMC categorizada como “Obeso I” e “Obeso II” na amostra, 

era respectivamente de 16 (3,0%) e 194 (36,0%) pacientes, e foram agrupados 

numa única categoria devido a similaridade de perfil. A maior chance de sucesso 

descoberta na análise, se apresentou para pacientes da nova categoria “Obeso I e 

Obeso II” (85,0%). 

Tabela 5 – Perfil quanto às variáveis clínicas dos 
pacientes no pré-operatório submetidos a cirurgia 
bariátrica.  

Variáveis Clínicas Média ± DP  
Medidas antropométricas 
   Peso 
   Altura 
   IMC 

 
114,8 ± 20,0 
1,65 ± 0,09 
41,7 ± 5,0 

 

 n (%) LIFT 

Classificação do IMC  
   Obeso I e Obeso II 
   Obeso III 
   Super Obesos 

 
210 (39,0%) 
247 (45,6%) 
83 (15,4%) 

 
1,85 
0,65 
0,06 

Hipertensão 
    SIM 
    NÃO 

 
330 (61,1%) 
210 (38,9%) 

 
0,91 
1,15 

Diabetes 
    SIM 
    NÃO 

 
149 (27,6%) 
391 (72,4%) 

 
0,82 
1,07 

Dislipidemia 
    SIM 
    NÃO 

 
          29   (5,4%) 

511 (94,6%) 

 
0,62 
1,02 

Câncer 
    SIM 
    NÃO 

 
56 (10,4%) 

484 (89,6%) 

 
1,03 
1,00 

Etilismo 
    SIM 
    NÃO 

 
          53  (9,8%) 

487 (90,2%) 

 
0,95 
1,01 

Tabagismo 
    SIM 
    NÃO 

 
75 (13,9%) 

465 (86,1%) 

 
0,86 
1,02 

Alergias 
    SIM 
    NÃO 

 
157 (29,1%) 
383 (70,9%) 

 
1,10 
0,96 

A Tabela 6 apresenta a distribuição do perfil dos pacientes no pré-operatório 

(coluna Frequência no pré-operatório) e após um ano de seguimento clínico (linha 

Frequência no pós-operatório). 

A maioria dos pacientes classificados no pré-operatório como Obeso III 

(45,6%) migraram para a faixa de Pré-obesos (30,9%) no pós-operatório. Para o 

peso normal (ALVO) o maior número de migração de pacientes ocorreu da categoria 
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Obeso II (18,4%). 

Analisou-se ainda que a maioria dos pacientes no pós-operatório foi 

classificada como pré-obeso (53,7%). Apresentando assim, uma grande migração 

de faixa do que antes em sua maioria era de Obeso III. As duas categorias de maior 

risco, Obeso III e Super-Obeso, passaram a representar menos de 1%. 

O sucesso apresentado na redução de IMC valida a eficiência do tratamento 

comprovado em vários estudos, além do processo de trabalho da equipe no local de 

estudo, através do acompanhamento ambulatorial dos pacientes na fase pré-

operatória (MARTINS-FILHO et al., 2011). 

Tabela 6 – Matriz do perfil dos pacientes quanto a categoria de IMC no pré-
operatório e após 1 ano de seguimento clínico de cirurgia bariátrica. 

 
 

Após 1 ano de seguimento clínico 

 
 Frequência 

no pré-
operatório 

Peso 
normal 

Pré-obeso Obeso I Obeso II Obeso III 
Super 
Obeso 

P
ré

-o
p

e
ra

tó
ri

o
 Peso normal - - - - - - - 

Pré-obeso - - - - - - - 
Obeso I 3,0 % 1,5 % 1,5 % - - - - 

Obeso II 36,0 % 18,4 % 16,9 % 0,7 % - - - 
Obeso III 45,6 % 6,6 % 30,9 % 8,1 % - - - 

Super-Obeso 15,4 % 1,5 % 4,4 % 6,6 % 2,2 % 0,7 % - 

 
Frequência no 

pós-
operatório 

 27,9 % 53,7 % 15,4 % 2,2 % 0,7 % - 

 

Quanto às comorbidades (Tabela 5), os hipertensos predominaram (61,1%) e 

as demais comorbidades apresentaram-se em frequência menor, como diabetes 

(27,6%) e dislipidemia (5,4%), estes achados corroboraram com outros estudos 

(CHAE, 2003; LEE et al., 2007; ADEODATO et al., 2009; FARIA et al., 2014). 

Para pacientes não diabéticos a chance de sucesso foi de 7,0% concordando 

com outro estudo realizado sobre preditores de perda de peso (MA et al., 2006). As 

demais variáveis das comorbidades não se apresentaram relevantes, pois sua 

frequência foi baixa. 

O perfil dos pacientes que apresentaram resultados nas variáveis de exames 

laboratoriais no pré-operatório foi descrito na Tabela 7. 
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Para a escolha dos resultados mais relevantes, optou-se por um LIFT maior 

que 1,30 e frequência superior a 10,0%, assim foram apresentados a Ferritina 

normal (15,0%), Zinco normal (10,9%), e Ácido Úrico normal (23,3%). Na 

modelagem com uso da regressão logística, essas variáveis foram significativas 

desde que se considere um nível de significância inferior a 10% (p-valor < 0,10). 

Dessa forma, a dosagem destes exames no pré-operatório, puderam ser utilizadas 

como variáveis relevantes para o sucesso de redução de peso. 
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Tabela 7 – Perfil quanto às variáveis de exames 
laboratoriais dos pacientes submetidos a cirurgia 
bariátrica. 

Variáveis de Exames 
Laboratoriais 

n (%) LIFT 

Colesterol Total 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
83 (15,4%) 
94 (17,4%) 

363 (67,2%) 

 
1,13 
1,03 
0,96 

LDL 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
106 (19,6%) 
63 (11,7%) 

371 (68,7%) 

 
1,19 
0,97 
0,95 

Triglicerídeos 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
95 (17,6%) 
82 (15,6%) 

363 (67,2%) 

 
1,10 
1,05 
0,96 

Ferro 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
144 (26,7%) 

19 (3,5%) 
377 (69,8%) 

 
1,03 
1,52 
0,96 

Glicose 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
148 (27,4%) 

34 (6,3%) 
358 (66,3%) 

 
1,05 
1,27 
0,96 

Hemoglobina Glicada 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
141 (26,1%) 

30 (5,6%) 
369 (68,3%) 

 
1,20 
0,48 
0,97 

Leucograma 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
0 (0,0%) 

180 (33,3%) 
360 (66,7%) 

 
0,00 
1,10 
0,95 

PCR 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
4 (0,7%) 

131 (24,3%) 
405 (75,0%) 

 
0,90 
1,15 
0,95 

Peptídeo C 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
26 (4,8%) 

122 (22,6%) 
392 (72,6%) 

 
1,38 
1,00 
0,97 

Zinco 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
59 (10,9%) 
79 (14,6%) 

402 (74,5%) 

 
1,34 
1,09 
0,93 

Ácido Úrico 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
126 (23,3%) 

41 (7,6%) 
373 (69,1%) 

 
1,34 
0,44 
0,95 

DHL 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
22 (4,1%) 

148(27,4%) 
370 (68,5%) 

 
0,65 
1,07 
0,99 

Ferritina 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
81 (15,0%) 
81 (15,0%) 

378 (70,0%) 

 
1,51 
0,62 
0,97 

GGT 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
83 (15,4%) 
77 (14,3%) 

380 (70,4%) 

 
1,13 
1,03 
0,97 

Hemoglobina 
   Normal 
   Anormal 
   Desconhecido 

 
171 (31,7%) 

10 (1,8%) 
359 (66,5%) 

 
1,12 
0,72 
0,95 

 
O registro dos valores das variáveis de exames laboratoriais não era uma 

prática comum no local de estudo devido a ausência de sistema de informação, 
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portanto a chance de sucesso não pode ser avaliada em vista da elevada ausência  

de registro dos resultados dos exames laboratoriais (>66%).  

Outros estudos de natureza similar não apresentaram resultados de exames 

laboratoriais o que pode fomentar seu registro em novos estudos a fim de realizar 

uma análise diferenciada e inovadora com estes parâmetros clínicos. 

4.3. MODELAGEM 

Após o entendimento e preparação dos dados foi possível executar a 

modelagem utilizando Árvore de Decisão, Indução de Regras e Regressão Logística, 

apresentadas a seguir. 

4.3.1. Árvore de Decisão 

Esta seção apresenta a Árvore de Decisão, técnica de classificação simples 

bastante empregada em Mineração de Dados para explicitar conhecimento.  

Para a estruturação da decisão humana essa técnica foi realizada com a 

finalidade de classificar e apresentar os resultados de forma estruturada. A árvore foi 

gerada a partir do data-mart cadastral no pré-operatório considerando o ALVO 

estabelecido (Figura 7). 

A árvore de decisão apresentou que 72,2% (390 dos 540 pacientes) foram 

classificados na classe NÃO-ALVO e 27,8% na ALVO. A qualidade da regra foi 

avaliada usando-se a métrica confiança, que é a razão entre o número de registros 

que suportam a regra e o número de registros onde o elemento condicional da regra 

ocorre. 

Os pacientes classificados como Obeso III apresentaram confiança de 81,7% 

(179 dos 219 pacientes) e Super-Obeso de 98,2% (110 dos 112 pacientes). Estes 

pacientes não atingiram o peso normal (ALVO), sendo portanto de menor chance de 

sucesso para redução de peso. 

O principal resultado de classificação da classe ALVO foram os pacientes 

com as características de Obeso I e Obeso II, idade inferior a 39,5 anos e do sexo 

feminino. Este resultado correspondeu a 77 com estas características, de um total 
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de 115 pacientes, representando confiança de 67,0% e de forma oposta, 

apresentaram melhor chance de sucesso para redução de peso. 

 

Figura 7 –  Árvore de Decisão dos pacientes submetidos à 
cirurgia bariátrica. 

 

4.3.2. Indução de Regras 

A Indução de Regras de Classificação apresenta o relacionamento a partir 

dos dados e a classe ALVO, explicitando assim o conhecimento baseado em 

relações correlações, e não relações de causa e efeito propriamente ditas, 

detectadas nas variáveis do tipo “se-então”. Desta forma, este processo requer 

validação das regras por parte de um especialista. 

A Tabela 8 apresenta para os pacientes Obeso I e Obeso II as regras e 

métricas de cobertura, confiança e LIFT. Considerando a regra com uma única 

condição, a dos pacientes de classificação do IMC “Obeso I e Obeso II” têm-se o 

menor LIFT. Esta regra é melhorada com a associação de uma segunda condição, e 

as chances de sucesso aumentam, com a associação do Estado Civil “Solteiro”, 

Idade na faixa etária de “30-40”, Idade “menor que 30”, e a Ferritina “Normal”. 
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Se comparada a regra de pacientes do Sexo “Feminino” e Ácido Úrico 

“Normal” com a do Sexo “Masculino” e Ácido Úrico “Anormal”, a primeira regra 

apresenta que os pacientes tem cerca de 4 vezes mais chance de chegar ao ALVO. 

Tabela 8 - Regras de Classificação dos pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica. 

Condição-1 Condição-2 Cobertura Confiança LIFT 

Regras com variável IMC 

Obeso I e Obeso II 

Obeso I e Obeso II 

Obeso I e Obeso II 

Obeso I e Obeso II 

Obeso I e Obeso II 

 

Ferritina = Normal 

Idade = menor que 30 

Idade = 30-40 

Estado Civil = Solteiro(a) 

 

 

7,8% 

10,2% 

14,4% 

13,5% 

38,7% 

 

64,3% 

63,6% 

60,3% 

58,9% 

51,7% 

 

2,31 

2,29 

2,17 

2,12 

1,86 

Regras com variável Sexo 

Feminino 

 

Feminino 

 

Ácido Úrico = Normal 

Ácido Úrico = Normal 

 

 

19,3% 

23,3% 

73,9% 

 

44,2% 

37,3% 

33,1% 

 

1,59 

1,34 

1,19 

Regras com variável Sexo 

Masculino 

 

Masculino 

 

 

Ácido Úrico  = Anormal 

Ácido Úrico  = Anormal 

 

26,1% 

7,6% 

3,5% 

 

12,8% 

12,2% 

10,5% 

 

0,46 

0,44 

0,38 

Regras com variável IMC 

Obeso III 

 

Obeso III 

 

 

Sexo = Masculino 

Sexo = Masculino 

 

40,6% 

26,1% 

10,9% 

 

18,3% 

12,8% 

11,9% 

 

0,66 

0,46 

0,43 

 

No campo da mineração de dados a regra de pacientes do Sexo “Feminino” e 

Ácido Úrico “Normal” foi considerada uma “pepita” de informação, a qual o 

especialista identifica um conhecimento outrora desconhecido e de grande valor 

para a tomada de decisão. 

As técnicas de árvore de decisão e de indução de regras foram utilizadas por 

especialistas em mineração de dados na área de saúde para extração do 

conhecimento, confirmando a expertise dos especialistas e produzindo novos 

conhecimentos (ADEODATO et al., 2009). 

 No nosso estudo esta técnica apresentou-se relevante. Porém, com um 

número amostral maior e com variáveis mais consistentes (qualidade dos dados e 
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nível preenchimento) poderá ampliar a quantidade de regras. 

4.3.3. Regressão Logística 

O processo de geração do modelo denominado stepwise, em que as variáveis 

menos representativas vão sendo descartadas, visou obter um modelo ajustado e 

minimizado, onde apenas as variáveis significativas para o problema foram 

mantidas. Em seguida, foi aplicado o método Enter de forma manual para se obter 

um modelo estável.  

No modelo foram consideradas apenas as variáveis com nível de significância 

inferior a 5% (p-valor < 0,05). Para efeito de tomada de decisão, muitos estudos em 

saúde consideram a probabilidade menor do que 5% (p < 0,05) como o valor limite 

para considerar que um efeito observado no estudo é real, não sendo decorrente do 

acaso (COUTINHO; CUNHA, 2005). 

As variáveis e constante utilizadas nos modelos, e valores estimados de cada 

parâmetro, estão apresentados na Tabela 9 abaixo. 

Tabela 9 – Estimativas dos parâmetros associados às variáveis do modelo 
logístico para cada fold. 

k-fold Sexo (Feminino) Idade IMC Constante 

Fold 1 

Fold 2 

Fold 3 

Fold 4 

Fold 5 

Fold 6 

Fold 7 

Fold 8 

Fold 9 

Fold 10 

0,956 

0,943 

0,927 

0,917 

0,801 

0,968 

0,842 

0,796 

0,938 

1,004 

-0,053 

-0,046 

-0,043 

-0,047 

-0,046 

-0,033 

-0,041 

-0,042 

-0,048 

-0,045 

-0,343 

-0,332 

-0,345 

-0,355 

-0,331 

-0,358 

-0,346 

-0,363 

-0,345 

-0,351 

14,070 

13,481 

13,830 

14,410 

13,513 

13,933 

13,955 

14,647 

14,052 

14,077 

 

O modelo proveniente da Regressão Logística apresentou que, o fato de ser 

do sexo feminino, ser mais jovem e ter IMC mais baixo no pré-operatório da cirurgia, 

ofereceu maior chance de sucesso de redução de peso. 

A ABESO traz em suas diretrizes a realização de cirurgia em pacientes com 



 

 

 

66 

idade entre 18 a 65 anos, embora, em cirurgia bariátrica a idade tenha sido 

raramente investigada como variável (BENOTTI et al., 2006; ABESO, 2010). 

Porém, um dos estudos que corroboraram com este resultado, apresentou a 

idade como fator prognóstico para a cirurgia bariátrica de qualquer tipo. Foi 

verificado que o sucesso da redução de peso foi relacionado a grupos de idades 

menores. Nele foi realizado um seguimento clínico por 4 anos em 489 pacientes, e 

também se verificou que a redução de peso até 1 ano foi a mais expressiva 

(BENOTTI et al., 2006). 

Os achados de um dos estudos pesquisados considerou como critério para 

avaliar sucesso na redução de peso, a perda maior que ou igual a 50% do IMC 

inicial após 12 meses da realização da cirurgia. A análise dos dados, entre dois 

grupos divididos por idade menor que 45 anos e maior que ou igual a 45 anos, 

mostrou que o sucesso do primeiro grupo foi preponderante em relação ao segundo, 

de forma similar ao observado no presente estudo (CONTRERAS et al., 2013)  

Estes mesmos autores discutiram ainda, que os pacientes com maior idade 

podem ter menor sucesso pela sua condição metabólica e maior presença de 

sarcopenia, perda de massa e força na musculatura esquelética com o 

envelhecimento. Porém não houve diferença quanto à presença de comorbidades 

nos dois grupos (CONTRERAS et al., 2013). 

Em concordância com nosso estudo, ainda outros autores apresentaram que 

a maior perda de peso foi prevista para as condições de não ser diabético, ser de 

idade mais jovem, e ter menor IMC. No entanto, enquanto o controle de peso é um 

objetivo da cirurgia, alguns autores ressaltam que a resolução de comorbidades e 

melhoria na qualidade de vida são os principais objetivos associados (FERRAZ et 

al., 2003; MA et al., 2006). 

Alguns autores em seus achados, apresentaram o sexo masculino como 

preditor de sucesso (MA et al., 2006; COUPAYE et al., 2010). Porém outro estudo 

apresentou o sexo feminino, concordando com os resultados de nosso estudo 

(MELTON et al., 2008).  

Todos estes estudos apresentaram sua amostra preponderantemente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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feminina. Conforme já abordado, o sexo feminino é o mais acometido pela 

Obesidade, tornando-se assim o mais frequente no tratamento cirúrgico. O uso da 

regressão logística foi utilizada neste tipo de situação com uso adicional da 

validação cruzada para geração de amostras independentes e aleatórias,  para se 

chegar a um modelo mais estável. 

Os especialistas em cirurgia bariátrica têm pesquisado sobre quais fatores de 

risco estão presentes na Cirurgia Bariátrica (MARTINS-FILHO et al., 2008, 2011; 

SARELA et al., 2011; THOMAS; AGRAWAL, 2012), o nosso estudo apontou 

preditores de sucesso que poderão ser utilizados na gestão destes riscos. 

4.4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

4.4.1. Representatividade por Faixa de Escore 

A partir da análise das variáveis  do estudo, controle, clínicas e exames 

laboratoriais, e considerando-se as mais relevantes, foram atribuídos escore de 

classificação por meio da regressão logística. 

Foi assim estimada a propensão ao IMC ideal para cada paciente, cujo 

escore foi normalizado para variar no intervalo de zero (0) a um (1). Sendo que um 

(1) representou a máxima chance de sucesso, ou seja, valores mais próximos a 1 

(um) possuíram maior a chance de sucesso. 

O percentual de pacientes estudados, que realizou seguimento clínico até 1 

ano após o procedimento cirúrgico, a partir dos modelos integrados, teve maior 

representatividade na faixa de escore inferior a 0,2 (46,7%), conforme descrito no 

Figura 8. 
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Figura 8 – Histograma da representatividade dos 
pacientes por faixa de escore.  

A representatividade dos pacientes diminuiu a cada faixa de escore, 

chegando ao mínimo de 2,2% na última faixa acima de 0,8 e inferior a 1. Quanto 

maior for o escore menor será a quantidade de pacientes. 

4.4.2. Taxa de sucesso por Faixa de Escore 

A taxa de sucesso de redução de peso foi superior a 73,0% para os pacientes 

que possuem escore superior a 0,6 conforme descrito no Figura 9. 
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Figura 9 – Histograma da taxa de sucesso dos pacientes 
por faixa de escore. 

Quanto maior o escore, maior foi a chance de sucesso de redução de peso, 

que variou de 7,1% até 75,0%, da menor para a maior faixa de escore, 

respectivamente. 

 

4.4.3. Teste de KS 

O teste de KS foi utilizado para medir a capacidade de separação do 

classificador a partir dos exemplos das classes alvo e não-alvo, ou seja, capacidade 

de distinguir entre os pacientes que possuem maior chance de sucesso na redução 

de peso daqueles que não possuem. 

Os valores da métrica de KS máximo para cada fold são apresentados na 

Tabela 10. O resultado estatístico médio obtido para o KS máximo do conjunto geral 

foi de 0,576, de um valor máximo possível igual a um (1). O desvio padrão foi de 

0,055 correspondente a um coeficiente de variação de apenas 10%, caracterizando 

a robustez da regressão logística nos diversos folds. O resultado atingido é muito 

bom considerando, o pequeno tamanho da amostra, a qualidade da informação do 

espaço de entrada, com muitos dados ausentes (missing data) e o fato de haver 

predominantemente variáveis explicativas categóricas com apenas 2 ou 3 

categorias. Apenas para efeito ilustrativo, modelos de credit scoring para cartão de 
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crédito atingem um KS máximo de cerca de 0,350 quando desenvolvidos com 

amostras de cerca de 50 mil registros. 

Tabela 10 – Métrica de KS para 
cada fold.  

k-fold KS 

Fold 1 

Fold 2 

Fold 3 

Fold 4 

Fold 5 

Fold 6 

Fold 7 

Fold 8 

Fold 9 

Fold 10 

0,508 

0,646 

0,508 

0,610 

0,615 

0,600 

0,533 

0,626 

0,508 

0,605 

 

A curva média de KS dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica teve valor 

de KS_Max (KS máximo) igual a 0,477 e é apresentada na Figura 10. A aparente 

inconsistência entre a média do KS máximo de cada fold e o KS máximo da curva 

média decorre do fato de que os pontos de máximo de cada fold ocorrem em 

diferentes posições. O ponto de máxima separabilidade da curva média foi adotado 

para definir o limiar de decisão entre as classes ALVO e NÃO-ALVO. 
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Figura 10 – Curva KS dos pacientes submetidos à 
cirurgia bariátrica.  

4.4.4. Curva ROC 

A AUC_ROC (área sob a curva ROC) foi a outra métrica utilizada para a 

avaliação do modelo. Ela expressa a taxa de verdadeiros positivos em função dos 

falsos positivos encontrados quando se desloca o limiar de decisão sobre os 

exemplos do conjunto de teste ordenados pelos seus escores.  

O classificador ideal possui a área AUC_ROC igual a 1 que equivale a 

encontrar primeiro todos os exemplos da classe-alvo seguidos de todos da classe 

complementar, no deslocamento do limiar de decisão.  

Um classificador aleatório possui uma AUC_ROC igual a 0,5 que é 

determinada pela diagonal do ponto (0,0) ao (1,1), equivalente a uma amostragem 

perfeitamente estratificada dos elementos de cada classe.  

Os valores da métrica de AUC_ROC para cada fold são apresentados na 

Tabela 11. O valor médio da AUC_ROC foi de 0,828, sendo 1,0  o valor ideal. O 

desvio padrão foi de 0,026. 
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Tabela 11 – Métrica de AUC_ROC 
para cada fold. 

k-fold AUROC 

Fold 1 

Fold 2 

Fold 3 

Fold 4 

Fold 5 

Fold 6 

Fold 7 

Fold 8 

Fold 9 

Fold 10 

0,805 

0,860 

0,805 

0,810 

0,880 

0,839 

0,836 

0,812 

0,809 

0,827 

 

A curva ROC criada pela média das curvas interpoladas geradas a partir dos 

folds de teste da validação cruzada é apresentada no Figura 11. 

 
Figura 11 – Curva ROC dos pacientes submetidos à 
cirurgia bariátrica.  

 

4.4.5. Matriz de Confusão  

As métricas KS_Max e AUC_ROC são usadas para medir a separabilidade 

geral do classificador a partir da sua resposta escalar. A decisão efetivamente ocorre 
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quando se aplica um limiar definindo que à sua direita temos uma classe e à 

esquerda a outra. 

A definição deste limiar de decisão, em geral, se baseia em indicadores 

gerenciais do domínio de aplicação. Definido este limiar, produz-se uma decisão 

efetiva e a qualidade da decisão pode ser avaliada por meio da chamada Matriz de 

Confusão que mede as taxas de acerto e de erro para cada classe. 

O limiar de decisão do ponto de corte deve ser proposto pelo especialista. No 

caso deste trabalho, o limiar de decisão do modelo foi definido no ponto de corte de 

0,20 baseado no KS máximo de 0,477 da curva média e os resultados obtidos estão 

na Tabela 12, a seguir. 

O modelo classificou corretamente 88,0% dos pacientes com maior chance de 

sucesso de perda de peso (bons pacientes), como sendo bons, tendo assim o 

Verdadeiro Positivo (VP). E classificou incorretamente 12,0% dos bons pacientes, 

como sendo de menor chance de perda de peso (maus pacientes), tendo assim o 

Falso Negativo (FN). 

Ainda, o modelo classificou corretamente 60,0% dos maus pacientes, como 

sendo maus, tendo assim o Verdadeiro Negativo (VN). E classificou incorretamente 

40,0% dos maus pacientes, aqueles com menor chance de redução de peso, como 

sendo bons, tendo assim o Falso Positivo (FP). 

Tabela 12 –  Matriz de confusão do modelo de previsão de sucesso de redução 
de peso.  

 Real 

Previsto  BOM MAU 

BOM 132 (88,0%) 156 (40,0%) 

MAU 18 (12,0%) 234 (60,0%) 

A partir destes resultados foi também calculada a média da sensibilidade, 

especificidade e a acurácia, para avaliação da capacidade discriminatória do modelo 

sendo encontrada uma sensibilidade (S) de 88,0%; especificidade (E) de 60,0% e 

acurácia (A) de 67,8%. 
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5. CONCLUSÃO 

O modelo preditivo de mineração de dados para pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica e com seguimento clínico de um ano, apontou coerência de todas 

as técnicas utilizadas no estudo. Além disso, indicou que os preditores de sucesso 

para redução de peso são o fato de ser do sexo feminino, ser mais jovem e ter no 

pré-operatório valor de índice de massa corpórea (IMC) mais baixo. 

A cirurgia bariátrica é realizada em pacientes de ambos os sexos, e o 

consenso nacional a recomenda para idade superior a 18 e inferior a 65 anos, e com 

IMC de grau mais elevado. Embora este espectro seja amplo, a integração das 

técnicas indicou que maior chance de sucesso de redução de peso está nos 

pacientes do sexo feminino, de idade inferior a 39 anos e na categoria de IMC 

Obeso II. 

Estes preditores foram apresentados em diversos estudos de modo isolado 

utilizando técnicas clássicas de estatística, porém não utilizando a metodologia 

CRISP-DM e a mineração de dados, o que reforça a relevância e inovação do uso 

de modelos preditivos nas diversas especialidades e da pesquisa clínica em saúde.  

A avaliação de desempenho mostra que um modelo preditivo pode ser 

utilizado para auxiliar o especialista em saúde na tomada de decisão de condutas 

para diagnóstico e tratamento clínico na cirurgia bariátrica, e pode priorizar a 

assistência aos pacientes que possuem maior expectativa de redução de peso. 

Como a avaliação de desempenho chegou a uma elevada sensibilidade e 

acurácia, métricas bastante utilizada na área da saúde, determinou que quando da 

implantação deste modelo trará benefícios econômicos, sociais e de qualidade de 

vida. 

Com o seu elevado desempenho em termos de sensibilidade e acurácia, 

métricas bastante utilizadas na avaliação na área de saúde, o modelo mostrou que 

poderá trazer  benefícios econômicos, sociais e de qualidade de vida, se implantado 

no serviço de assistência à população. 
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De forma geral, o estudo concluiu que a metodologia CRISP-DM foi adequada 

devido à sistematização da abordagem de condução da solução do problema. Os 

resultados e discussão confirmaram fatos conhecidos na área científica e revelaram 

novos conhecimentos para os especialistas, principalmente, na indicação do uso dos 

exames laboratoriais.  As métricas de avaliação mostraram o bom desempenho das 

técnicas de modelagem empregadas e o estudo teve boa receptividade pelos 

especialistas de domínio. 

5.1. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

A principal contribuição deste trabalho foi relacionar a utilização da mineração 

de dados no procedimento de cirurgia bariátrica, que é um conceito inovador no 

âmbito da estimação de sucesso de redução de peso. 

O desenvolvimento do modelo preditivo ofereceu uma análise aprimorada, 

que sugere sua aplicação em outros setores da saúde. Estudar a mineração de 

dados na área de saúde fomenta benefícios econômicos, sociais e de qualidade de 

vida dos indivíduos.   

5.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

As limitações do estudo foram relacionadas a diversos fatores, pode-se 

destacar a baixa adesão dos pacientes ao seguimento clínico da cirurgia, o que 

reduziu a amostra significativamente, e restringiu o período do estudo. 

As variáveis relacionadas aos exames laboratoriais apresentaram uma 

elevada taxa de não-preenchimento, o que pode ter causado o descarte destas 

como preditor no modelo, e assim expandir a análise da pesquisa e talvez 

apresentar outros preditores desconhecidos na área médica-científica.  

A inexistência de prontuário eletrônico do paciente no local de estudo pode ter 

ocasionado a não obrigatoriedade de registro de alguns dados brutos como raça, 

renda per capita, escolaridade entre outros. 
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5.3. TRABALHOS FUTUROS 

O escopo deste trabalho de pesquisa em cirurgia bariátrica fomenta a 

realização de trabalhos futuros, como: 

 Um estudo multicêntrico para permitir a generalização do modelo; 

 Modelo preditivo para percentual de redução do IMC após 3 meses, 6 

meses e 1 ano; 

 E outros modelos preditivos para prever eventos adversos. 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A manutenção da redução de peso é, sem dúvida, um desafio enfrentado 

pelos cirurgiões e pela equipe multiprofissional no seguimento tardio de pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos bariátricos.  

O modelo preditivo elaborado neste estudo será viável a implementação de 

um sistema de apoio à decisão para predição de redução de peso na cirurgia 

bariátrica. 
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