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Identificação de termos relevantes em relatórios
usando text mining

Pedro Bastos, Alípio Mário Guedes Jorge, Faculdade de Ciência da universidade do Porto

Resumo—Um desafio atual que se verifica na área da saúde é a
necessidade é a necessidade de se tratar de forma mais eficiente
e com menos recursos os dados clínicos de todos os pacientes.
Este trabalho tem como objetivo criar um sistema capaz de
extrair automaticamente o(s) termo(s) relevante(s)/entidades neles
existentes. Para este trabalho utilizamos, para análise, um total
de 1690 relatórios da tiroide, dos quais foram anotados 100 rela-
tórios, para avaliação do sistema. Os resultados obtidos para as
diferentes entidades foram: 98.89% de accuracy para a extração
automática de complementos circunstancias de lugar, 98.12% de
accuracy para extração automática de condições clínicas e 98.50%
de accuracy para extração automática de descrições de condições
clínicas.

Keywords—extração de termos, relatórios clínicos, tiroide, textit-
text mining

I. INTRODUÇÃO

Os relatórios clínicos são uma das principais ferramentas
na gestão clínica e funcionam como um suporte informativo
do paciente. Muita da informação que consta nos relatórios
clínicos está pouco ou nada estruturada. Guardar informação
desta forma pode ser conveniente para descrever conceitos
e eventos, no entanto torna difícil tarefas como pesquisas e
análises estatísticas.

Todos estes entraves da linguagem natural tornam difícil o
processo de gestão de informação médica. Todavia, a auto-
matização de tarefas pode facilitar o processo. Um exemplo
é o da extração automática de termos relevantes referentes a
patologias nomeadas em relatórios clínicos. O objetivo deste
projeto é a criação de um sistema que analise relatórios
clínicos eletrónicos e seja capaz de extrair automaticamente
o(s) termo(s) relevante(s) neles existentes. Ou seja, pretende-
se definir uma metodologia de text mining/processamento
de linguagem natural que identifique as ocorrências desses
mesmos termos. Essa metodologia deve obter bons resultados.

O sistema de extração de termos recorre a POS taggig (Part-
of-speech tagging) e a fontes de conhecimento externo para
identificar possíveis entidades relevantes. Identifica ocorrências
relevantes, ocorrências que muito provavelmente pertencem a
um termo relevante, e é capaz de associar estas a entidades
relevantes, outras entidades pertencentes aos termos relevantes.

Estarão disponíveis, para análise, um total de 1690 relatórios
da tiroide. Desses, 100 relatórios escolhidos aleatoriamente,
foram anotados de forma a ser possível avaliar a eficácia do
sistema, comparando os resultados da extração automática com
as anotações dos relatórios clínicos.

II. OCORRÊNCIAS RELEVANTES

Para o caso em estudo, considera-se um termo relevante
o conjunto de entidade(s) ou palavra(s) que descrevem uma

condição clínica da tiroide. A cada termo relevante está as-
sociada uma ocorrência relevante. Para identificar ocorrências
relevantes em relatórios da tiroide partimos do pressuposto que
estas são medidas que se encontram em “mm”, porque nor-
malmente esta ocorrência corresponde a uma medida de uma
determinada condição clínica, ou à medida máxima de uma
mesma condição. Na frase “Na vertente esquerda do istmo há
um nódulo sólido com áreas císticas centrais medindo 10mm.”
“10mm” é identificado como uma ocorrência relevante.

Quanto aos números que não apresentam nenhuma unidade,
fez-se uma análise individual para se determinar aqueles que
se encontram em enumerações. Se esta terminar em mm é
relevante (ex. “No lobo esquerdo três hipoecóicos com cerca
7, 9 e 10mm.”), se não, é irrelevante.

III. IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADES

A identificação de entidades deve assinalar na frase da
Figura 1 as seguintes entidades:

Figura 1. Identificação de entidades

A. Complemento circunstancial de lugar

Em relatórios da tiroide, um complemento circunstancial de
lugar é uma zona referente à tiroide, onde se destacam as
seguintes: lobo esquerdo, lobo direito e istmo. Na frase “Na
vertente esquerda do istmo, há um nódulo sólido com áreas
císticas centrais medindo 10x11mm.” podemos identificar o
complemento circunstancial de lugar: “Na vertente esquerda
do istmo,”.

Para identificar os complementos circunstancias de lugar
nos relatórios da tiroide foi necessário ter em conta o se-
guinte: estes normalmente começam com a preposição “em”
ou uma contração da proposição “em” (no, na, num, numa...),
identificável com o POSTagging, e terminam em “istmo”,
“ístmico”, “direito” ou “esquerdo”, ou seja, o término das
zonas relevantes da tiroide. Determinar uma contração da
preposição “em” é possível com o POSTagger identificando,
por exemplo, “na” como “em+a”. Foram também considerados
os casos “à direita” e “à esquerda” como relevantes.
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B. Condições clínicas e descrição de condições clínicas
Entidades como condições clínicas e descrições de condi-

ções clínicas são identificadas com base em fontes de co-
nhecimento externo, relativas a tiroide. no entanto existem
algumas exceções, por exemplo, quando temos na frase, “Na
hemitiróide direita identifica uma formação cística com 15mm,
estável em relação ao exame anterior.”, “cística” é referente
a uma condição clínica, já quando temos a frase “No lobo
esquerdo as duas maiores nodularidades têm características cís-
ticas, de provável natureza coloide e medem 3mm.”, “císticas”
é referente a uma descrição de condição clínica. Deste modo
é preciso entender a qual das entidades pode pertencer cada
uma das palavras, condição clínica ou descrição de condição
clínica, dependendo do contexto.

IV. EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE TERMOS

Entendo a ordem de aparição das entidades foi possível
gerar sequências de entidades. Por exemplo, para a frase da
Figura ??, obtemos a seguinte sequência "c_lugar1, nome1,
adj1, num1". Sendo "c_lugar"o complemento circunstancial
de lugar, "nome"condição clínica, "adj"descrição de condição
clínica e "num"ocorrência relevante.

Com as sequências foi possível entender quais as entida-
des associadas a ocorrência relevante e como extrair auto-
maticamente as diferentes entidades associadas à ocorrência
relevante, dependo da sua disposição na sequência.

A. Extração automática de condição clínica
Estas, geralmente, apresentam-se à esquerda da ocorrência

relevante.

B. Extração automática de descrições de condições clínicas
Para fazer a extração das descrições das condições clínicas,

é essencial saber qual a posição na sequência da ocorrência
relevante, bem como da condição clínica associada à ocor-
rência relevante. As descrições das condições clínicas variam
consoante as posições destas, na sequência.

function EXTRAIRADJ(sequencia,ORelevante,CClinica)
listaDeAdj ← c()
if TEM(”adj”,

ENTRE(Orelevante, Cclinica, sequencia)) then
return ULTIMASEQCONSECUTIV ADEADJ(

ENTRE(Orelevante, Cclinica, sequencia))
else

return ULTIMASEQCONSECUTIV ADEADJ
(sequencia)

end if
end function

"tem"verifica se a subtring do primeiro parâmetro existe no
segundo

"entre"retorna a sequencia entre o primeiro parâmetro e o
segundo, sendo o terceiro a sequencia de elementos

"ultimaSeqConsecutivaDeAdj"retorna a ultima sequencia
consecutiva de "adj"existente na sequencia do primeiro parâ-
metro

Figura 2. Extração automática de descrições de condições clínicas

C. Extração automática de complementos circunstancias de
lugar

Analisando as sequências com complementos circunstanci-
ais de lugar e ocorrências relevantes observa-se que os comple-
mentos de lugar ocorrem, geralmente, à direita da ocorrência
relevante se a sequência terminar em complemento de lugar
ou à esquerda se a sequência não terminar em complemento
de lugar.

function EXTRAIRCLUGAR(sequencia,ORelevante)
if TERMINAEM(sequencia, ”c_lugar”)) then

return PRIMEIROAESQUERDA
(sequencia,ORelevante, ”c_lugar”)

else
return PRIMEIROADIREITA

(sequencia,ORelevante, ”c_lugar”)
end if

end function

"terminaEm"verifica se o primeiro parâmetro termina com
um elemento que contenha a substring do segundo parâmetro

"primeiroAEsquerda"retorna o elemento que tem a substring
do terceiro parâmetro e que é o primeiro a aparecer à esquerda
do segundo parâmetro, sendo a sequência de elementos o
primeiro parâmetro

"primeiroADireita"retorna o elemento que tem a substring
do terceiro parâmetro e que é o primeiro a aparecer à direita do
segundo parâmetro, sendo a sequência de elementos o primeiro
parâmetro

V. RESULTADOS

Confrontando os resultados com os 100 relatórios anotados,
que representam 266 ocorrências relevantes, a extração auto-
mática obteve os seguintes resultados de accuracy:
• Extração automática de complemento circunstancial de

lugar – 98.89%
• Extração automática condição clínica – 98.12%
• Extração automática de descrição de condição clínica -

98.50%


