
Sumário 

A icterícia é a doença mais comum do recém-nascido e, apesar de benigna na maioria 

dos casos, pode causar graves consequências neurológicas se mal avaliada. Contudo, 

estudos recentes referem que a hiperbilirrubinemia está a emergir como um problema cada 

vez mais comum em recém-nascidos devido a uma diminuição da permanência hospitalar 

após o nascimento.  

Neste contexto, o objectivo deste estudo foi o de melhorar o diagnóstico e promover o 

tratamento precoce da icterícia neonatal com a aplicação de técnicas de data mining. 

Este estudo observacional foi realizado no Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar 

Tâmega e Sousa – EPE. Os recém-nascidos saudáveis, com 35 ou mais semanas de 

gestação, nascidos nesta maternidade em Fevereiro de 2011 foram incluídos. Mais de 70 

variáveis foram recolhidas e analisadas. Também os níveis de bilirrubina transcutânea 

foram avaliados desde o nascimento até à alta hospitalar utilizando um bilirrubinómetro 

transcutâneo não invasivo. 

O modelo Cross Industry Standard for Data Mining foi a metodologia utilizada ao longo do 

estudo. A aplicação do processo de data mining compreendeu diferentes técnicas da área da 

estatística e da aprendizagem automática para identificar novos factores de risco da icterícia 

neonatal e comparar modelos de previsão. 

No total de 227 recém-nascidos incluídos no estudo, os factores "parto com 

fórceps ou ventosa" e "grupo sanguíneo materno do tipo O" mostraram ser de 

risco clínico significativo para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia 

subsequente. 

Os valores de bilirrubina transcutânea também são significativamente associados com 

hiperbilirrubinemia em todos os intervalos após o período inicial de 8 horas de vida do 

recém-nascido.  

A aplicação de diferentes algoritmos de classificação aos dados recolhidos permitiu 

predizer hiperbilirrubinemia posterior com alta precisão. Em particular, às 24 horas de vida, 

a precisão da previsão de hiperbilirrubinemia foi de 89%. 

O tipo de parto e o grupo sanguíneo da mãe são importantes factores de risco e devem 

ser levados em conta na avaliação da hiperbilirrubinemia neonatal. A bilirrubina 

transcutânea, estando estatisticamente associada com hiperbilirrubinemia após 8 horas, 

representando baixos custos e sendo não invasiva, pode ser usada como rotina para o 

diagnóstico precoce da hiperbilirrubinemia.  

A aplicação de técnicas de data mining permitiu resultados muito positivos na previsão 

da hiperbilirrubinemia contribuindo para melhorar o diagnóstico precoce da icterícia 

neonatal. 
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Abstract 

Jaundice is the most common disease of the newborn and although being benign in 

most cases it can lead to severe neurological consequences if poorly evaluated. However, 

recent reports sustain that hyperbilirubinemia is emerging as an increasingly common 

problem in newborns due to a decreasing hospital length of stay after birth.  

In this context, the aim of this study was to improve the diagnosis and to promote the 

early treatment of neonatal jaundice with the application of data mining techniques. 

This observational study was performed at the Obstetrics Department of the Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa – EPE. The healthy newborn infants with 35 or more weeks of 

gestation, born at this maternity in February of 2011 were included. Over 70 variables were 

collected and analyzed. Also, transcutaneous bilirubin levels were measured from birth to 

hospital discharge using a noninvasive transcutaneous bilirubinometer.  

The Cross Industry Standard for Data Mining model was the methodology used throughout 

the study.  

The data mining process comprehended different techniques from statistical analyses 

and machine learning to identify new risk factors of neonatal jaundice and to compare 

prediction models. 

On the total of 227 newborns enrolled in the study, the factors “delivery with forceps or 

vacuum extraction” and “maternal O type blood group” proved to be important clinical 

risk factors for the development of subsequent hyperbilirubinemia. 

Transcutaneous bilirubin levels are also significantly associated with hyperbilirubinemia 

in all intervals after the initial 8 hours of newborn’s life.  

The application of different classification algorithms to the collected data, allowed 

predicting subsequent hyperbilirubinemia with high accuracy. In particular, at 24 hours of 

life, the precision for the prediction of hyperbilirubinemia was 89%. 

Type of delivery and mother blood type, are important risk factors and should be taken 

into account in the assessment of neonatal hyperbilirubinemia. Transcutaneous bilirubin, 

being statistically associated with hyperbilirubinemia after 8 hours, and being costless and 

non-invasive, can be used as a routine for early diagnosis.  

The application of data mining allowed very positive results in hyperbilirubinemia 

prediction contributing to improve early diagnosis in neonatal jaundice. 
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