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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 
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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%. 
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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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Preâmbulo 

Ao longo do meu ainda curto percurso profissional, fui gradualmente 
compreendendo o enorme potencial que a Informática Médica representa para 
o desenvolvimento da Saúde. Este foi o motivo que me levou a frequentar o 
Mestrado em Informática Médica e durante o primeiro ano deste, compreendi 
verdadeiramente a importância e a abrangência das diversas áreas sobre as quais 
se debruça a Informática Médica. 

Paralelamente, fui desenvolvendo a minha actividade profissional como 
enfermeiro do Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. 
Neste sentido, fui procurando identificar potenciais áreas de interesse para o 
estudo a efectuar.  

É minha convicção pessoal que se verificam na prática grandes disparidades 
no diagnóstico e tratamento da icterícia neonatal, razão que me levou a 
ponderar esta área da neonatologia como foco principal do estudo a realizar. 
Assim, explorei conjuntamente com o Professor Doutor José Alberto Freitas a 
possibilidade de desenvolver o estudo nesta área, numa perspectiva inovadora, 
a aplicação de técnicas de data mining. 

O convite ao Dr. Abílio Oliveira surgiu no sentido de obter 
acompanhamento de um profissional experiente nesta área clínica e que se 
depara diariamente com a necessidade de tomar decisões sobre este tema. 

As expectativas pessoais para a realização deste estudo foram sempre 
elevadas, apesar do reconhecimento das dificuldades, e espero que o trabalho 
efectuado contribua efectivamente para a melhoria dos cuidados prestados. 
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Organização da tese 

O presente trabalho está estruturado em 8 capítulos para facilitar a leitura e 
compreensão do trabalho efectuado. 

No primeiro, a Introdução, é apresentada uma contextualização do estudo, 
bem como a motivação que levou à sua realização. 

Os Objectivos, segundo capítulo, apresentam todos os objectivos aos quais 
a realização do estudo se propõe.  

No terceiro capítulo, o Estado da arte, é feita uma revisão das temáticas 
envolvidas, nomeadamente a icterícia neonatal e o data mining.  

Os Materiais e Métodos, o quarto capítulo, apresentam estruturadamente e 
de acordo com o modelo Cross Industry Standard Process for Data Mining, os passos 
realizados para a elaboração do estudo. 

O quinto capítulo, Resultados, apresenta todos os resultados obtidos na 
realização do estudo. 

Na Discussão, sexto capítulo, é efectuada uma análise dos resultados 
obtidos e são ainda apresentadas as limitações imputadas ao presente estudo. 

No capítulo sete, Conclusões e Recomendações, é apresentada a 
sumarização dos resultados obtidos, das dificuldades encontradas e das mais-
valias deste estudo, bem como as recomendações que dele emergem. 

Por fim, no Trabalho Futuro, capítulo oito, é realizada uma breve proposta 
para trabalho futuro, partindo das premissas identificadas ao longo da 
realização do presente trabalho.  
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Resultados científicos e 
financeiros 

Dois artigos foram elaborados decorrentes deste estudo. O primeiro foi 
submetido e encontra-se em fase de revisão no Journal of Nursing Scholarship, 
como o nome “Exploring the risk factors of neonatal hyperbilirubinemia”. 

O segundo está ainda em fase de finalização para ser submetido na revista 
científica Expert Systems with Applications com o nome de “Applying data mining 
techniques to improve diagnosis in neonatal jaundice”. 

Os artigos completos são apresentados no anexo 1 e 2, respectivamente.  
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1.  Introdução / Motivação 

A alta precoce dos recém-nascidos (RN) após o nascimento é uma prática 
que se tem generalizado nas maternidades de todo o mundo. Nos países 
ocidentais, dos quais Portugal não é excepção, os RN têm alta muitas vezes 
antes de perfazerem 48 horas de vida (Besser, Perry, Mesner, Zmora, & Toker, 
2010). Nos países em vias de desenvolvimento, este fenómeno é ainda mais 
importante, com os internamentos de 12 a 24 horas a serem prática comum 
(Randev & Grover, 2010). 

Diferentes factores como interesses económicos e sociais são algumas das 
razões que determinam a diminuição das estadias hospitalares. Contudo, 
diversas questões se colocam sobre a segurança desta prática. Um dos factores 
que evidencia os riscos associados a esta prática, cada vez mais comum, é o 
aumento considerável dos reinternamentos nos RN com altas precoces (Salas, 
et al., 2009). 

A maior causa dos reinternamentos, que ocorrem maioritariamente entre os 
4 e os 7 dias de vida nos RN, é a hiperbilirrubinemia (Besser, et al., 2010; 
Randev & Grover, 2010; Salas, et al., 2009). A esta situação não pode ser alheio 
o elevado risco de a hiperbilirrubinemia neonatal passar despercebida aos 
pediatras aquando do momento da alta hospitalar, uma vez que o surgimento 
desta é, muitas vezes, um fenómeno mais tardio (Bakkeheim, 2009; Varvarigou, 
et al., 2009). 

Paralelamente, nos anos mais recentes, tem sido relatado um aumento da 
incidência das lesões cerebrais causadas pela hiperbilirrubinemia, reforçando a 
necessidade de reavaliar as recomendações internacionais que servem de norma 
para muitos pediatras em maternidades de todo o mundo (Bakkeheim, 2009; 
Manning, Todd, Maxwell, & Jane Platt, 2007; Wennberg, 2008). A 
hiperbilirrubinemia é a causa da icterícia neonatal, a manifestação clínica mais 
comum no RN, ocorrendo em cerca de 60% dos RN de termo e 80% dos RN 
pré-termo durante a primeira semana de vida (Besser, et al., 2010; Randev & 
Grover, 2010). 
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A icterícia é uma situação clínica habitualmente fisiológica e tem uma 
evolução benigna mas pode também representar um processo patológico ou 
uma complicação (Besser, et al., 2010). Aproximadamente 10% dos RN 
apresentam níveis de bilirrubina que obrigam à necessidade de fototerapia, o 
tratamento de eleição para a hiperbilirrubinemia (Riskin, et al., 2003).  

A hiperbilirrubinemia severa pode levar ao surgimento de encefalopatia ou 
kernicterus, uma condição devastadora, caracterizada por danos neurológicos 
permanentes (Maisels, 2010). 

Na actualidade, a icterícia ocorre no domicílio, longe da supervisão médica. 
No entanto, o retorno para períodos de internamento mais longos parece muito 
improvável. Neste contexto, a correcta avaliação dos RN com um risco 
aumentado de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia severa tornou-se um 
desafio de enorme importância na prevenção da encefalopatia bilirrubínica 
aguda (EBA) e do kernicterus (Hansen, 2009; Randev & Grover, 2010). 

As actuais recomendações, desenvolvidas pela American Academy of 
Pediatrics (AAP) e pelo National Insitute for Health and Clinical Excellence 
(NICE), apontam para a necessidade de todos os RN serem submetidos a uma 
avaliação do risco de hiperbilirrubinemia, pelo menos uma vez, antes da alta 
hospitalar (AAP, 2004; Newman, 2009). Contudo, um rastreio alargado a todos 
os RN pode resultar não só num desperdício de recursos como na realização de 
análises laboratoriais desnecessárias a um elevado número de RN, ao aumento 
da agressividade dos tratamentos e efeitos adversos nos pais, incluindo 
aumento da ansiedade e até interrupção do aleitamento materno (Fay, 
Schellhase, & Suresh, 2009). 

Diferentes estudos sugerem que o pico dos valores de bilirrubina é atingido, 
em média, por volta das 96 horas de vida do RN (De Luca, Jackson, Tridente, 
Carnielli, & Engle, 2009). Assim, com mais de três dias de vida, grande parte 
dos RN, já obtiveram alta hospitalar e encontram-se no domicílio, situação que 
força os pediatras a entrar no campo da previsão quando ponderam a alta 
hospitalar (Bernaldo & Segre, 2004; Randev & Grover, 2010). 

O método mais utilizado para a previsão da hiperbilirrubinemia é o 
nomograma de Bhutani, recomendado pela AAP e pelo NICE. Esta estratégia 
de avaliação assenta na combinação entre os níveis séricos de bilirrubina e os 
factores de risco associados de acordo com a idade do RN (De Luca, et al., 
2009; Trikalinos, Chung, Lau, & Ip, 2009). 

Apesar de todos os estudos e recomendações, alguns autores afirmam que 
continuamos a deparar-nos com a imprecisão das medições, imprecisão no 
tratamento e incerteza das previsões (Hansen, 2009). 
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Os estudos efectuados identificaram múltiplos factores associados ao 
aumento ou diminuição do risco de hiperbilirrubinemia severa. Utilizados 
isoladamente, estes factores têm valor preditivo limitado, mas a combinação de 
múltiplos factores pode melhorar significativamente a performance preditiva 
(Keren & Bhutani, 2007). É hoje conhecido que o risco de hiperbilirrubinemia 
severa é baixo na ausência destes factores de risco e que, o risco de 
desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significativa aumenta paralelamente ao 
aumento de factores de risco. Contudo, factores de risco ainda desconhecidos 
podem encerrar um papel determinante no desenvolvimento da icterícia 
neonatal (De Luca, et al., 2009; Salas, et al., 2009). 

Mantendo-se uma preocupação para a saúde pública, sobretudo em países 
desenvolvidos, com uma grande incidência de hiperbilirrubinemia, 
acompanhada pela generalização das altas precoces nas maternidades, a icterícia 
neonatal requer detecção imediata e um seguimento apropriado (Fouzas, 
Mantagou, Skylogianni, Mantagos, & Varvarigou, 2010; Hulya, Eren, & Ahmet, 
2008). 

Em diversos campos da medicina, a aplicação de técnicas de data mining, 
uma área em constante desenvolvimento, contribuíram para promover a 
extracção de conhecimento e reduzir substancialmente erros de diagnóstico e 
decisão terapêutica, adquirindo um valor determinante (Lytton & Stewart, 2007; 
Seyfang, Miksch, & Marcos, 2002). 

Neste contexto, levantam-se as seguintes questões de investigação: 
Será que a aplicação de técnicas de data mining pode contribuir para 

melhorar o diagnóstico da icterícia neonatal? 
Será possível fazer uma correcta previsão do surgimento da 

hiperbilirrubinemia neonatal logo após o nascimento? 
Serão já conhecidos todos os factores de risco que contribuem para o 

surgimento da icterícia neonatal? 
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2. Objectivo 

A elaboração deste estudo, teve como base o alcançar de objectivos que 
permitissem dar resposta às questões levantadas no capítulo anterior. Assim, o 
objectivo deste estudo é melhorar o diagnóstico e promover o tratamento 
precoce da icterícia neonatal com a aplicação de técnicas de data mining. 

Os objectivos secundários deste estudo são:  
- Identificar novas variáveis que permitam identificar o surgimento de 

hiperbilirrubinemia neonatal; 
- Prever com precisão, ao nascimento, ou o mais precocemente possível, o 

surgimento da hiperbilirrubinemia neonatal; 
- Prever o surgimento da hiperbilirrubinemia neonatal, com melhor precisão 

do que os métodos tradicionalmente utilizados; 
- Promover a detecção precoce e o correcto diagnóstico da 

hiperbilirrubinemia neonatal, reduzindo assim o tempo de hospitalização, o 
número de readmissões e a agressividade desnecessária nos tratamentos. 
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3. Estado da arte 

Este capítulo procura apresentar de forma sucinta o conhecimento mais 
actual sobre as temáticas nas quais se debruça o presente estudo e está 
estruturado em duas partes distintas.  

Na primeira parte é apresentada uma descrição da icterícia e 
hiperbilirrubinemia neonatais, desde a fisiopatologia ao diagnóstico e 
alternativas de tratamento. 

Na segunda parte é apresentada uma breve descrição do processo de data 
mining, do modelo Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) e 
de alguns dos algoritmos mais utilizados na aplicação do data mining à área na 
saúde. 

3.1. Icterícia neonatal 
A icterícia neonatal define-se como a coloração amarelada da pele e das 

escleróticas por deposição da bilirrubina. O processo nos recém-nascidos (RN) 
de termo e pré-termo é semelhante. A necessidade de alteração da hemoglobina 
fetal para a de adulto provoca um aumento da destruição de glóbulos 
vermelhos fetais, aumentando a quantidade de bilirrubina que chega ao 
hepatócito. Concomitantemente, a imaturidade limita o metabolismo e a 
excreção da bilirrubina (Besser, et al., 2010; Randev & Grover, 2010). 

A hiperbilirrubinemia, causa da icterícia, surge em cerca de 60% dos RN de 
termo e quase todos os RN pré-termo, com uma prevalência superior a 80%, 
sendo a manifestação clínica mais frequente nos RN (NICE, 2010; Rennie, 
Burman-Roy, & Murphy, 2010). 

Na grande maioria dos casos, a icterícia manifesta-se durante a primeira 
semana de vida, atingindo o pico máximo entre os 3 e os 5 dias de vida do RN. 
Habitualmente, começa a resolver-se cerca dos 7 a 10 dias de vida, tendo uma 
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evolução benigna. Embora cerca de 10% dos RN continuem com tonalidade 
ictérica com a idade de 1 mês (Bakkeheim, 2009; Rennie, et al., 2010). 

A hiperbilirrubinemia severa, definida como bilirrubina total sérica (BTS) 
acima do percentil 95 para a idade, ocorre em cerca de 9% dos RN durante a 
primeira semana de vida. Sem uma intervenção adequada, um progressivo 
aumento da hiperbilirrubinemia para valores superiores a 25 ou 30 mg/dl 
coloca os RN em risco de sofrerem lesões cerebrais induzidas pela bilirrubina. 
Este risco aumenta significativamente com a prematuridade (Smitherman, 
Stark, & Bhutani, 2006). 

Em Portugal, no estudo realizado por Gonçalves, et al (2011), a 
hiperbilirrubinemia severa apresentou-se em 11% dos RN incluídos no estudo. 

 

3.1.1. Fisiopatologia 

A bilirrubina é um pigmento de tonalidade amarelada, que resulta da 
degradação das proteínas heme e a sua fonte mais significativa é a hemoglobina. 
O sistema retículo-endotelial, em particular o baço, desempenha um papel 
determinante na destruição dos glóbulos vermelhos, processo do qual resulta 
grande parte da bilirrubina do RN. No retículo endoplasmático liso a bilirrubina 
é libertada para a circulação, onde se liga reversivelmente à albumina, mas com 
uma ligação forte. Em condições fisiológicas só uma pequena quantidade de 
bilirrubina circula livre (Maisels & McDonagh, 2008; Wong, 2007). 

A bilirrubina é captada pelo hepatócito e transportada activamente para o 
sistema retículo-endotelial, onde é conjugada com o ácido glucurónico, 
tornando-se hidrossolúvel. A bilirrubina conjugada, não tóxica para as células, é 
suficientemente polar para ser excretada pelas vias biliares ou filtrada pelo rim. 

A bilirrubina conjugada, uma vez no intestino, não é absorvida e é eliminada 
como estercobilina e urobilinogénio. A escassa flora intestinal do RN deixa a 
bilirrubina conjugada disponível para a β-glucuronidase, enzima da parede 
intestinal, que a desconjuga, permitindo o retorno ao hepatócito, o que se 
denomina por aumento da circulação entero-hepática (A. S. Silva, 2002). 

A bilirrubina não conjugada, não ionizada, é lipossolúvel e tem a capacidade 
de atravessar as membranas celulares sendo potencialmente neurotóxica. 
Contudo, a toxicidade da bilirrubina livre é geralmente evitada porque esta é 
conjugada com a albumina (Smitherman, et al., 2006). 

O cérebro imaturo dos RN é ainda mais susceptível à neurotoxicidade da 
bilirrubina não conjugada, podendo causar dificuldades neurológicas e 
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intelectuais, posteriormente evoluindo para a forma crónica, o kernicterus 
(Bakkeheim, 2009; Randev & Grover, 2010).  

A hiperbilirrubinemia reflecte a relativamente baixa conjugação da 
bilirrubina livre, pelo fígado imaturo do RN, no período transicional do pós-
parto. Sem esta conjugação, a bilirrubina não pode ser excretada a nível biliar 
nem renal acumulando-se nos tecidos (Maisels & McDonagh, 2008; Wong, 
2007).  

Os valores elevados de bilirrubina ou hiperbilirrubinemia surgem quando o 
ritmo de produção de bilirrubina, através do catabolismo das hemácias, excede 
o ritmo de eliminação (Smitherman, et al., 2006). Habitualmente, a icterícia 
neonatal surge na combinação dos dois factores, um aumento da substituição 
dos glóbulos vermelhos e uma deficiente conjugação da bilirrubina a nível 
hepático (Maisels & McDonagh, 2008). Para isto contribui o facto de, nos RN, 
o tempo de vida das hemácias ser menor do que nos adultos, levando à 
acumulação de bilirrubina e eventual icterícia (Maisels & McDonagh, 2008). 

Diversos factores podem contribuir para afectar o equilíbrio entre os 
processos de produção e excreção da bilirrubina como diferenças genéticas, 
ambientais ou mesmo raciais. Por exemplo, a capacidade de conjugação com a 
albumina é comprometida por acidose, imaturidade e pela competição com 
outras substâncias como salicilatos, sulfamidas e ácidos gordos livres 
(Smitherman, et al., 2006). 

A causa da hiperbilirrubinemia é habitualmente a bilirrubina não conjugada, 
e esta situação é habitualmente benigna. Contudo, uma elevada fracção de 
bilirrubina directa, sinaliza a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial para 
icterícia patológica (Wong, 2007). 

A hiperbilirrubinemia é diagnosticada quando os níveis ultrapassam o 
definido como aceitável de acordo com a idade do RN. Assim, é considerado 
um processo fisiológico, quando os valores de bilirrubina se mantêm abaixo do 
percentil 95 para a respectiva idade gestacional (Besser, et al., 2010; De Luca, et 
al., 2009). No mesmo sentido, a hiperbilirrubinemia é definida como valores de 
BTS superiores ao percentil 95 no nomograma de Bhutani, metodologia aceite 
pela American Academy of Pediatrics (AAP) e pelo National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE) (Kaplan, et al., 2009; Varvarigou, et al., 
2009). 

A icterícia persistente após os 14 dias de vida do RN pode ser um sinal de 
uma patologia concomitante e requer uma avaliação urgente (Gundur, Kumar, 
Sundaram, Thapa, & Narang, 2010). 
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Do ponto de vista clínico, é importante categorizar a hiperbilirrubinemia 
severa de acordo com o surgimento temporal, se precoce ou tardia, 
independentemente da sua etiologia (Smitherman, et al., 2006).  

Na generalidade, a hiperbilirrubinemia precoce está associada a uma 
produção aumentada de bilirrubina, enquanto o surgimento tardio da 
hiperbilirrubinemia é geralmente associado à diminuição da eliminação, 
independentemente do aumento ou não da produção de bilirrubina. A 
hiperbilirrubinemia severa é uma condição de alto risco porque habitualmente 
se apresenta com uma subida rápida da BTS. Nestes casos, a BTS pode atingir 
valores superiores ao percentil 95 nas primeiras 12 horas de vida. A 
identificação dos casos de hiperbilirrubinemia é realizada habitualmente pelo 
reconhecimento visual e subsequente avaliação da bilirrubina transcutânea 
(BTc) ou BTS (Smitherman, et al., 2006).  

Raramente se encontra uma patologia subjacente além de icterícia fisiológica 
como a causa dos altos níveis de bilirrubina, suficientemente elevados para se 
enquadrarem nos critérios indicativos para tratamento por fototerapia. 
Contudo, em alguns casos, a icterícia tem uma causa patológica (Besser, et al., 
2010; Randev & Grover, 2010). As condições patológicas que podem aumentar 
a produção de bilirrubina incluem isoimunização, doenças hemolíticas 
hereditárias e sangue extravasado como, por exemplo, nos cefalohematomas. A 
etiologia da icterícia precoce é habitualmente a hemólise provocada por 
incompatibilidade ABO. No entanto, nem sempre esta situação é confirmada 
(Maisels & McDonagh, 2008; Smitherman, et al., 2006). 

O surgimento tardio da hiperbilirrubinemia, com valores de bilirrubina 
acima do percentil 95, após as 72 horas de vida, pode ser previsto com uma 
correcta triagem antes da alta hospitalar. Esta icterícia tardia, normalmente 
resulta de um decréscimo da eliminação de bilirrubina. O aleitamento materno 
inadequado com consequente desidratação e aumento da circulação entero-
hepática da bilirrubina é um dos factores importantes. Outros factores de risco 
incluem factores de risco familiares e étnicos, como irmãos mais velhos com 
icterícia, descendência asiática ou mediterrânica, síndrome de Gilbert e ainda 
alterações genéticas (Smitherman, et al., 2006). 

 

3.1.2. Encefalopatia bilirrubínica aguda 

A neurotoxicidade inicial dos valores extremamente altos de bilirrubina 
resulta em encefalopatia bilirrubínica aguda (EBA), o que pode evoluir para 
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situações crónicas, incluindo o kernicterus. Embora não exista evidência de que 
a neurotoxicidade ocorra a uma determinada concentração de BTS, os valores 
críticos a partir dos quais os RN saudáveis são afectados pela concentração de 
bilirrubina é provavelmente influenciado por idade gestacional (IG), 
maturidade, duração da hiperbilirrubinemia e o ritmo de aumento da BTS 
(Smitherman, et al., 2006). 

Co-morbilidades, como IG próxima da gestação de termo (35 a 38 
semanas), hipoalbuminemia, alterações da barreira hematoencefálica (asfixia ou 
trauma), hemólise, infecções, hipoglicemia e factores que interferem com a 
conjugação da bilirrubina com a albumina predispõem os RN a EBA a valores 
de BTS mais baixos (Smitherman, et al., 2006). 

A literatura aponta a bilirrubina não conjugada, ou livre, como a mais 
apropriada para prever a neurotoxicidade e o risco de desenvolvimento de 
kernicterus aumenta com a progressão dos valores de bilirrubina séricos acima 
dos 19 mg/dl (Smitherman, et al., 2006). 

A sintomatologia da EBA é subtil e não específica. Os primeiros sinais de 
EBA podem ser descritos em termos de estado de consciência, tónus muscular 
e choro: dificuldades de alimentação, letargia com alterações do padrão de 
sono, irritabilidade e agitação. A EBA, se não for adequadamente tratada, pode 
progredir e apresentar hipertonia muscular, especialmente dos músculos 
extensores, com retrocolis e opistotonus, em associação com graus variáveis de 
sonolência, deficiente alimentação, hipotonia e espasmos (Smitherman, et al., 
2006). 

Sinais de doença avançada são marcados pela cessação da alimentação, 
movimentos repetitivos, irritabilidade inconsolável e choro estridente, 
possibilidade de convulsões, febre e coma. Estes achados tardios são 
indicadores da possibilidade de desenvolvimento de sequelas do kernicterus, 
mesmo com tratamento intensivo. Intervenção imediata e efectiva durante as 
primeiras fases do EBA podem prevenir as sequelas crónicas do kernicterus. A 
rápida redução nos níveis de bilirrubina sérica pela combinação da fototerapia 
ou da transfusão sanguínea podem reduzir a extensão das lesões cerebrais 
(Smitherman, et al., 2006). 

 

3.1.3. Kernicterus 

O kernicterus, forma crónica da encefalopatia bilirrubínica, define a 
alteração anatomopatológica do cérebro, com morte neuronal por deposição de 
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pigmento de bilirrubina em áreas específicas, especialmente gânglios da base e 
cerebelo. Estruturas profundas, tais como os núcleos subtalâmicos, hipocampo 
e tronco cerebral, também podem ser afectados (Burke, et al., 2009; Maisels, 
2010). 

A incapacidade de reduzir os níveis de bilirrubina na altura em que a 
neurotoxicidade pode ser reversível pode resultar em substancial morbilidade a 
longo prazo, incluindo paralisia cerebral, perda auditiva, parésia ocular, 
hipoplasia dentária e dificuldades cognitivas (Manning, et al., 2007; Smitherman, 
et al., 2006). 

A taxa de mortalidade do kernicterus aproxima-se dos 10%. A causa comum 
de kernicterus é uma BTS que excede a capacidade neuroprotectora do RN e 
resulta em lesões neurológicas, sobretudo nos gânglios basais e no núcleo do 
tronco cerebral para a função ocular e auditiva (Smitherman, et al., 2006). 

A verdadeira incidência do kernicterus não é conhecida porque não é uma 
doença de comunicação obrigatória. Diversos estudos apontam para uma 
incidência entre 0,4 a 2,9 por 100 000 nascimentos. No Reino Unido estima-se 
que o número de casos de kernicterus se aproxime de 0,9 por 100 000 nados 
vivos (Fay, et al., 2009; Trikalinos, et al., 2009). Também no Reino Unido outro 
estudo aponta para incidência de hiperbilirrubinemia neonatal severa de 7 por 
100 000 nados vivos e uma incidência de encefalopatia bilirrubínica de 1 por 
100 000 nados vivos (Manning, et al., 2007). 

Sendo uma condição rara, será difícil que a longo prazo se consiga obter 
adequada evidência para suportar as estratégias sugeridas para a prevenção do 
kernicterus (Maisels, 2010). 

 

3.1.4. Diagnóstico 

O objectivo principal da correcta e eficiente gestão da hiperbilirrubinemia 
neonatal é prevenir a EBA e o kernicterus. As estratégias clínicas de prevenção 
incluem a utilização das recomendações da AAP, bem como outras estratégias 
sistematizadas de avaliação da icterícia neonatal, como por exemplo, as 
recomendações do NICE (Smitherman, et al., 2006). Todas estas 
recomendações de segurança são geridas para garantir segurança e custo-
efectividade, distinguindo os RN com maior probabilidade de desenvolver uma 
icterícia benigna dos restantes que poderão estar a sofrer um curso de icterícia 
com maior risco (Smitherman, et al., 2006). 
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As antigas recomendações desenvolvidas pela AAP eram muito úteis para a 
gestão da icterícia. Estas eram baseadas no reconhecimento visual da icterícia e 
identificação de factores de risco para a hiperbilirrubinemia severa. No entanto, 
os estudos mais recentes afirmam que o reconhecimento visual da icterícia não 
é fiável nem seguro para os RN.  

Os bilirrubinómetros transcutâneos que fazem uma leitura da BTc, em 
mg/dl, foram estudados pormenorizadamente, e demonstraram apresentar 
resultados significativamente correlacionados, tornando-se uma ferramenta útil 
para estimar os valores de BTS do RN. Relativamente simples e não invasivos, 
os bilirrubinómetros transcutâneos ajudam a estabelecer o risco, a prevenir as 
sequelas da hiperbilirrubinemia e, desta forma, reduzir custos. O 
reconhecimento da icterícia nas primeiras 24 horas de vida do RN é crucial e 
deve ser documentado de imediato. Também a quantificação dos valores 
séricos ou transcutâneos de bilirrubina deve ser realizada (Smitherman, et al., 
2006). 

 

3.1.5. Rastreio universal 

Actualmente, os clínicos, sobretudo os pediatras que trabalham diariamente 
com RN, têm presente a necessidade de uma correcta avaliação da icterícia 
neonatal. No sentido de uniformizar procedimentos e diminuir o risco de 
sequelas por má avaliação, as recomendações da AAP vão no sentido de todos 
os RN, antes da alta hospitalar, serem avaliados quanto ao risco de virem a 
desenvolver hiperbilirrubinemia, através de um doseamento de BTS ou BTc 
bem como a consideração dos diversos factores de risco conhecidos. As 
recomendações chegam a ir mais longe e identificar a necessidade de existirem 
protocolos inter-disciplinares para a avaliação da icterícia neonatal nas 
maternidades, que incluam a avaliação da icterícia sempre que os sinais vitais 
dos RN são avaliados, mas nunca com intervalos superiores a 12 horas (AAP, 
2004). 

As recomendações da AAP propunham-se, em 2004, a reduzir a frequência 
da hiperbilirrubinemia neonatal severa e da EBA e reduzir os danos colaterais 
como o aumento da ansiedade dos pais, diminuição do aleitamento materno e 
reduzir os procedimentos desnecessários com custos e desperdícios escusados 
(AAP, 2004). 

Contudo, diferentes estudos apontam para que o rastreio universal proposto 
pela AAP leve a aumentos questionáveis do número de análises laboratoriais e 
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da utilização da fototerapia (Kuzniewicz, Escobar, & Newman, 2009; Maisels, 
2010). 

 

3.1.6. Avaliação visual 

Em diversas maternidades, o primeiro passo do processo de diagnóstico da 
icterícia neonatal é baseado na avaliação visual dos RN por parte de 
enfermeiros e médicos (Riskin, et al., 2003). A tonalidade ictérica é a primeira 
manifestação clínica da hiperbilirrubinemia e à medida que aumenta, é 
acompanhada por uma evolução da tonalidade amarelada no sentido céfalo-
caudal, surgindo inicialmente na face e progredindo em direcção ao tronco e, 
por fim, às extremidades (Maisels, 2010). A extensão desta progressão é 
também comummente utilizada para estimar o risco e a severidade da 
hiperbilirrubinemia (Keren, Tremont, Luan, & Cnaan, 2009). 

Diversos estudos foram realizados no sentido de identificar a precisão da 
avaliação visual em relação aos valores de bilirrubina. Apesar de obterem 
resultados conflituosos, parece haver algum consenso de que esta correlação 
não é suficientemente precisa para ser considerada como uma metodologia 
válida (Keren, et al., 2009; Maisels, 2010). 

Contudo, estes mesmos estudos apontam para que nos casos de completa 
ausência de tonalidade ictérica, valores de BTS superiores a 12 mg/dl, sejam 
extremamente improváveis (Keren, et al., 2009; Newman, 2009). 

 

3.1.7. Bilirrubinómetros transcutâneos 

Durante diversas décadas, os pediatras dispunham apenas da sua capacidade 
de avaliação visual para identificar a necessidade de prescrever doseamentos 
séricos de bilirrubina aos RN. Como referido anteriormente, esta técnica é 
altamente falível e pode deixar passar despercebidos casos importantes de 
hiperbilirrubinemia. Contudo, nos anos mais recentes foram desenvolvidos e 
aperfeiçoados bilirrubinómetros transcutâneos, que vêm conquistando 
largamente o seu espaço nas maternidades de todo o mundo. Estes aparelhos 
não fazem o doseamento de BTS, mas sim a medição da BTc, que é uma 
avaliação da coloração amarela da pele e sobretudo do tecido subcutâneo 
(Maisels, 2010; Varvarigou, et al., 2009). 

Os bilirrubinómetros transcutâneos são aparelhos de pequena dimensão, 
que apresentam inúmeras vantagens comparativamente com a avaliação visual 



Estado da arte 13 

ou sérica da bilirrubina. As medições da BTc são não invasivas e, como tal, não 
provocam dor, sendo apenas necessário colocar o aparelho sobre a pele do RN 
e pressionar ligeiramente para fazer a leitura. A leitura é instantânea, não 
representando qualquer custo à excepção do custo de aquisição do 
equipamento. A avaliação da BTc pode ainda ser realizada diversas vezes, com 
determinados intervalos de tempo, para estimar a evolução dos valores ao 
longo do internamento (Fouzas, et al., 2010; Young, et al., 2001). 

A medição da BTc permite a redução de um grande número de análises 
sanguíneas e a possibilidade de identificar casos de hiperbilirrubinemia que, 
conseguindo iludir a avaliação visual, de outra forma, passariam despercebidas e 
colocariam os RN em risco (Hansen, 2009; Maisels, 2010).  

Diversos estudos foram realizados para testar a correlação entre os valores 
de bilirrubina transcutânea e os valores de bilirrubina sérica. Parece contudo 
existir um consenso de que as medições com os bilirrubinómetros 
transcutâneos apresentam uma excelente estimativa dos valores de bilirrubina 
sérica, pelo que constituem uma alternativa muito interessante (Bental, et al., 
2009; Fouzas, et al., 2010; Goncalves, et al., 2011; Maisels, 2010; Varvarigou, et 
al., 2009). 

No sentido de melhorar a correlação entre a BTS e a BTc, e de vido à 
progressão céfalo-caudal da icterícia, a avaliação da BTc deverá ser obtida 
através da média entre os valores obtidos na região frontal e os obtidos sobre o 
esterno do RN. Ao contrário da avaliação visual, a correlação entre a BTc e a 
BTS não é afectada pela origem étnica dos RN (Bental, et al., 2009).  

Assim, mesmo sendo uma alternativa muito interessante, as recomendações 
dos diferentes estudos vão no sentido de a avaliação transcutânea de bilirrubina 
ser o primeiro passo na avaliação da hiperbilirrubinemia, servindo para aferir a 
necessidade da realização de análises laboratoriais subsequentes (De Luca, et al., 
2009; Maisels, 2010). 

É ainda apontada a necessidade de serem realizados mais estudos para 
avaliar a evolução dos valores de bilirrubina transcutânea, sobretudo no 
primeiro dia de vida do RN (Fouzas, et al., 2010). 

 

3.1.8. Factores de risco 

Diversos factores de risco são actualmente associados à icterícia neonatal. 
Considera-se que, independentemente dos valores de bilirrubina, os RN que 



14  Estado da arte 
 

apresentam estes factores têm um risco acrescido de virem a apresentar 
hiperbilirrubinemia. 

A APP e o NICE sumarizam nas suas recomendações os factores que 
consideram mais importantes na avaliação da hiperbilirrubinemia nos RN. 

Assim, para a AAP, são factores de risco major: icterícia observada nas 
primeiras 24 horas de vida, incompatibilidade de grupo sanguíneo com 
presença de doença hemolítica, IG de 35 a 36 semanas, filho anterior que 
necessitou de fototerapia, aleitamento materno exclusivo e raça asiática. Os 
factores de risco minor são: IG entre as 37 a 38 semanas, icterícia identificada 
após a alta, filho anterior com icterícia, RN macrossómico filho de mãe 
diabética, idade materna superior ou igual a 25 anos e género masculino. Por 
outro lado, têm risco diminuído: RN com IG superior ou igual a 41 semanas, 
alimentados exclusivamente com leite adaptado, de raça negra e com alta após 
as 72 horas de vida (AAP, 2004). 

No mesmo sentido, o NICE nas suas recomendações, identifica como 
factores de risco para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia severa: IG 
inferior a 38 semanas, filho anterior com necessidade de fototerapia, 
aleitamento materno exclusivo e a icterícia desenvolvida nas primeiras 24 horas 
de vida (Rennie, et al., 2010). 

A IG é identificada na literatura como o mais importante factor de risco. 
Isto acontece por dois motivos. Por um lado, a maturidade hepática dos RN é 
proporcional à IG o que leva a uma deficiente conjugação da bilirrubina. Por 
outro lado, o risco de potenciais lesões é maior num RN de menor IG, uma vez 
que as defesas deste contra a toxicidade da bilirrubina são também menores 
(Maisels & McDonagh, 2008). 

Outro factor quase unânime é o aleitamento materno associado a perda de 
peso significativa. Sobretudo quando a perda ponderal é superior a 7%, 
colocando o RN em risco de desidratação e provocando um aumento da 
circulação entero-hepática da bilirrubina (Maisels, 2010; Maisels & McDonagh, 
2008; Salas, et al., 2009). Reforçando esta ideia, num estudo piloto realizado nos 
Estados Unidos, sobre o kernicterus, apenas 2 em 125 RN eram alimentados 
exclusivamente com leite adaptado (Maisels, 2010). 

As recomendações da AAP e do NICE fazem uma apreciação cuidadosa 
destes factores de risco e sugerem que devem ser implementadas medidas no 
sentido de ajudar as mães a amamentar eficazmente os seus filhos e não 
recomendam a substituição do aleitamento materno por leite adaptado (Maisels, 
2010). 
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A desidratação, as infecções do tracto urinário e sistémicas, bem como o 
hipotiroidismo estão também significativamente associados com 
hiperbilirrubinemia severa e EBA (Gundur, et al., 2010; Manning, et al., 2007). 

As doenças hemolíticas, incompatibilidades de grupo sanguíneo e outras, 
além de serem muito importantes por elas próprias, são um factor determinante 
na hiperbilirrubinemia, uma vez que causam um importante aumento da 
produção de bilirrubina. Actualmente, é recomendada a profilaxia de 
incompatibilidade Rh a grávidas com factor Rh negativo, através da 
administração de imunoglobulina anti-D durante a gestação e após o parto. 
Assim, a incidência de isoimunização D tem decrescido significativamente e a 
incompatibilidade ABO é agora a maior causa de doença hemolítica do RN nos 
países desenvolvidos. Estima-se que a incompatibilidade ABO ocorra em 15 a 
25% de todos as gestações, enquanto a doença hemolítica do RN surge em 1 a 
4% (Bakkeheim, 2009). 

A doença hemolítica do RN leva ao surgimento precoce do quadro de 
hiperbilirrubinemia, dentro das primeiras 72 horas, e é considerada uma 
situação de alto risco porque pode provocar uma rápida subida dos valores de 
bilirrubina (Bakkeheim, 2009). 

Os RN susceptíveis a esta incompatibilidade são os filhos de mães do grupo 
O, nos quais a mãe, durante a gravidez ou anteriormente, desenvolveu 
anticorpos para o sangue do RN, ou seja, anticorpos anti-A e anti-B. Estes 
anticorpos atravessam a placenta e ligam-se ao antigénio apropriado dos 
eritrócitos. Isto resulta no catabolismo do eritrócito, o que leva a um aumento 
da produção da bilirrubina, levando a hiperbilirrubinemia significativa (Kaplan, 
et al., 2009).  

Este processo ocorre em muito menor número nos RN de grupo sanguíneo 
A e B, filhos de mães com grupo sanguíneo contrário, uma vez que a 
imunoglobulina predominante é a M, e esta tem dificuldade em atravessar a 
placenta e causar danos ao RN. A presença dos anticorpos nos eritrócitos pode 
ser detectada pela determinação dos títulos de anticorpos directos, também 
conhecida por prova de Coombs directa. Uma prova de Coombs directa 
positiva é considerada um factor de risco importante para o desenvolvimento 
de hiperbilirrubinemia. Contudo, nem todos os RN com prova de Coombs 
positiva desenvolvem hiperbilirrubinemia. As determinações do grupo 
sanguíneo e da prova de Coombs podem ser realizadas no sangue do cordão 
umbilical (Kaplan, et al., 2009). 

Outra importante causa de hemólise é o défice de glicose-6-fosfato-
desidrogenase. Esta deficiência é uma doença hereditária recessiva que pode 
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constituir uma causa importante de hiperbilirrubinemia. Também o 
doseamento deste défice pode ser realizado com o sangue colhido do cordão 
umbilical (Shah & Yeo, 2007; Wang, Boo, Ainoon, & Wong, 2009). 

Com o objectivo de identificar a causa da hiperbilirrubinemia, a AAP 
recomenda diversas análises laboratoriais. Contudo, estas são dispendiosas e 
raramente levam a outro diagnóstico que não incompatibilidade ABO ou Rh. 
No mesmo sentido, os estudos reconhecem que na presença de uma prova de 
Coombs directa positiva é desnecessário prosseguir com outras análises 
laboratoriais (Besser, et al., 2010). 

 

3.1.9. Avaliação do risco 

Actualmente, o estudo realizado por Bhutani, Johnson & Sivieri (1999) 
fornece a base para as recomendações da AAP e do NICE utilizadas pelos 
pediatras nas maternidades de todo o mundo. Neste estudo, os autores 
exploraram, avaliaram e propuseram uma estratégia para prevenir a EBA e o 
kernicterus. 

Segundo estes autores, a medição da BTS ou BTc na altura do rastreio 
metabólico, efectuado até ao sexto dia de vida do RN, pode ser utilizada 
conjuntamente com um nomograma de bilirrubina, proposto pelos mesmos, 
para prever o risco de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia subsequente 
(Bhutani, et al., 1999; Smitherman, et al., 2006). 

A capacidade de uniformemente definir a intensidade da hiperbilirrubinemia 
para uma determinada idade em horas e identificar correctamente o risco de 
desenvolvimento de hiperbilirrubinemia severa permite ao pediatra identificar 
os RN que poderão beneficiar de um seguimento, clínico ou laboratorial, mais 
apertado, evitando também o custo e as potenciais intervenções nos RN de 
baixo risco (Smitherman, et al., 2006). 

O nomograma proposto e aceite pela comunidade internacional é o 
apresentado na Figura 1. Assim, o nomograma de Bhutani, apresentado abaixo, 
permite classificar a determinado momento, o risco de um RN desenvolver 
hiperbilirrubinemia subsequente. Um dos quatro níveis de risco é atribuído 
através da representação gráfica de um determinado valor de bilirrubina sérico, 
em determinada idade do RN. 

Segundo as recomendações da AAP e do NICE, na base da evidência 
disponível, todos os RN devem ser avaliados e identificados para seguimento 
tendo por base o nomograma de Bhutani para avaliação do risco.  
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Figura 1 - Nomograma para avaliação do risco de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia em 
recém-nascidos com idade gestacional igual ou superior a 35 semanas (adaptado de Bhutani, 
et al., 1999) 

Actualmente, não há recomendações suficientemente suportadas em 
evidência, para como gerir os RN, após atribuída uma determinada 
probabilidade de desenvolver hiperbilirrubinemia após a alta hospitalar, e as 
opiniões continuam a divergir consoante o profissional de saúde, os locais de 
trabalho e as preferências dos pais (Smitherman, et al., 2006). 

Mais recentemente, diversas falhas nos métodos utilizados para desenvolver 
este nomograma e questões sobre a sua precisão, geraram sérias questões sobre 
a sua validade (Fay, et al., 2009). 

 

3.1.10. Alternativas de tratamento  

O tratamento de eleição na icterícia neonatal continua a ser a fototerapia. 
Nos casos em que a fototerapia não é suficiente para diminuir os valores de 
bilirrubina sérica para valores dentro do desejável, existe a possibilidade de 
administração de imunoglobulina. A introdução da imunoglobulina, como 
tratamento, permitiu reduzir drasticamente a necessidade de exsanguíneo-
transfusão. A exsanguíneo-transfusão tornou-se assim um plano de reserva para 
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aqueles RN que não respondem positivamente ao tratamento com fototerapia 
ou imunoglobulina (Bakkeheim, 2009; Kaplan & Hammerman, 2002) . 

O objectivo dos tratamentos na icterícia neonatal é diminuir a concentração 
de bilirrubina em circulação e/ ou impedi-la de aumentar (Maisels & 
McDonagh, 2008).  

Na Figura 2 apresentamos o nomograma que ilustra as recomendações da 
AAP para o tratamento da icterícia neonatal com fototerapia intensiva.  

Em determinado momento (horas de vida dos RN), o valor de bilirrubina 
sérica podem ser representado no gráfico. A leitura é realizada com a utilização 
de um dos diferentes limiares. O limiar a utilizar é identificado pela IG e pela 
presença ou ausência de factores de risco, como definido da legenda. Assim, se 
um RN obtiver um valor acima do limiar em que se enquadra, em determinado 
momento, deverá iniciar fototerapia (AAP, 2004). 

A utilização da fototerapia mostra-se eficaz no tratamento da grande parte 
dos casos de hiperbilirrubinemia, conseguindo prevenir valores superiores a 25 
mg/dl, em cerca de 85% dos RN submetidos a tratamento (Kuzniewicz, et al., 
2008). 

 

 
Figura 2 – Nomograma de recomendação para fototerapia intensiva nos recém-nascidos com 
idade gestacional superior ou igual a 35 semanas (adaptado de AAP, 2004) 

A fototerapia converte a bilirrubina em foto-isómeros amarelos e outros 
derivados incolores que são menos lipofílicos do que a bilirrubina e não 
requerem conjugação a nível hepático para serem excretados. A fototerapia 
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alcança este objectivo utilizando a luz, e a sua energia, para alterar a forma e a 
estrutura da bilirrubina, convertendo-a em moléculas que podem ser excretadas, 
mesmo quando a conjugação normal é deficiente (Maisels & McDonagh, 2008). 

A absorção da luz pela bilirrubina na derme e tecido subcutâneo induz uma 
parte deste pigmento a sofrer uma série de reacções fotoquímicas que ocorrem 
a diferentes níveis e velocidades. Destas reacções resultam isómeros da 
bilirrubina e outros derivados incolores de menor peso molecular. A bilirrubina 
absorve a luz sobretudo na região azul, com espectro próximo dos 460 
nanómetros, uma região na qual a penetração nos tecidos pela luz aumenta 
marcadamente com o aumento do comprimento de onda (Maisels & 
McDonagh, 2008). 

O ritmo de produção dos foto-isómeros da bilirrubina está altamente 
dependente da intensidade e do comprimento de onda da luz utilizada. Apenas 
comprimentos de onda que consigam penetrar os tecidos são absorvidos pela 
bilirrubina e têm um efeito terapêutico. Tendo estes factores em conta, as 
lâmpadas de luz azul, no espectro entre 460 a 490 nanómetros são as mais 
eficazes no tratamento da hiperbilirrubinemia (Maisels & McDonagh, 2008). 

Apesar das recomendações, continua a existir uma grande variabilidade no 
tratamento dos RN com valores de BTS próximos do limiar proposto pela 
AAP para iniciar fototerapia. Nestes casos, os pediatras podem escolher entre 
prescrever fototerapia ao RN, prescrever cuidados para casa (por exemplo, 
suplemento com leite adaptado), ou prescrever novas avaliações dos valores de 
bilirrubina após um determinado período de tempo (Kuzniewicz, et al., 2008). 

A variabilidade encontrada na prática, sugere que os clínicos não estão a 
seguir as indicações da AAP rigorosamente. Esta variabilidade pode ainda ser 
um reflexo da falta de precisão das recomendações, que assentam o seu 
desenvolvimento na opinião de peritos em detrimento de pesquisas 
epidemiológicas para definir os limiares de risco (Kuzniewicz, et al., 2008). 

Embora muitos considerem que internar um RN para fazer fototerapia é 
uma intervenção benigna, esta opção representa alguns contratempos, incluindo 
despesas adicionais, interrupção do aleitamento materno e ainda alterações no 
vínculo entre mãe e RN. Por outro lado, não iniciar fototerapia pode levar o 
RN a desenvolver valores de bilirrubina sérica com indicação para transfusão 
sanguínea (Kuzniewicz, et al., 2008). 

Actualmente, em países desenvolvidos, começa a ser prática comum realizar 
fototerapia no domicílio. Sendo um procedimento simples e praticamente 
isento de riscos, a fototerapia no domicílio pode tornar-se uma alternativa 
viável, segura e bem aceite pelas famílias e profissionais de saúde, desde que 
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formação adequada seja providenciada aos pais (Goulet, Fall, D'Amour, & 
Pineault, 2007; Walls, Wright, Fowlie, Irvine, & Hume, 2004).  

Nos casos em que a fototerapia não é suficiente, a administração de 
imunoglobulina intravenosa tornou-se uma alternativa valiosa. Uma única dose 
de imunoglobulina intravenosa, no tratamento da hiperbilirrubinemia causada 
por incompatibilidade ABO provou ser eficaz. Embora múltiplas doses de 
imunoglobulina possam ser necessárias para bloquear a hemólise em curso e 
reduzir o risco de anemia tardia. A identificação, por rotina, de títulos de 
imunoglobulina anti-A e anti-B no sangue das mães de grupo sanguíneo O, 
pode ser considerado um importante passo adicional na avaliação do risco dos 
RN e ser muito útil na avaliação da possível resposta ao tratamento 
(Bakkeheim, 2009). 

A exsanguíneo-transfusão surge como o último recurso no tratamento da 
icterícia neonatal, após esgotadas as restantes alternativas, nomeadamente a 
imunoglobulina e a fototerapia intensiva. A exsanguíneo-transfusão consiste na 
substituição do sangue total do RN, por sangue compatível, com níveis normais 
de bilirrubina. 

As indicações para transfusão sanguínea num RN assintomático incluem: 
valores de BTS superiores 30 mg/dl; incapacidade da fototerapia intensiva em 
produzir uma descida dos valores de BTS de 0,5 mg/dl/h ou 2 mg/dl em 4 
horas; RN com hiperbilirrubinemia que tenham um rastreio auditivo positivo, 
mas que falham na avaliação dos potenciais evocados auditivos. Nestes casos, 
os riscos associados à transfusão sanguínea são ponderados comparativamente 
com os riscos da neurotoxicidade da bilirrubina (Smitherman, et al., 2006). 

A exsanguíneo-transfusão deve ser realizada de imediato nos RN com sinais 
de EBA (Smitherman, et al., 2006). 

A Figura 3 apresenta as recomendações da AAP para o tratamento da 
icterícia neonatal com exsanguíneo-transfusão. Em determinado momento 
(horas de vida dos RN), o valor de bilirrubina sérica pode ser representado no 
gráfico. A leitura é realizada com a utilização de um dos diferentes limiares. O 
limiar a utilizar é identificado pela IG e pela presença ou ausência de factores de 
risco, como definido da legenda. Assim, se um RN obtiver um valor acima do 
limiar em que se enquadra, em determinado momento, cumpre os critérios para 
exsanguíneo-transfusão (AAP, 2004). 
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Figura 3 - Recomendação para exsanguíneo-transfusão em recém-nascidos com idade gestacional 
igual ou superior a 35 semanas (adaptado de AAP, 2004) 

 
Um grande número de outros fármacos têm sido investigados quanto à sua 

capacidade de prevenir e tratar a icterícia neonatal, mas nenhum provou ser 
merecedor de uma utilização alargada. Contudo, tal como a imunoglobulina 
intravenosa, alguns agentes farmacológicos, como inibidores da produção de 
bilirrubina pela inibição da enzima heme-oxigenase, podem limitar a 
hiperbilirrubinemia e diminuir a necessidade de exsanguíneo-transfusão (Kaplan 
& Hammerman, 2002; Maisels, 2010). 

 

3.1.11. Prever a hiperbilirrubinemia 

Como referido anteriormente, diversos estudos apontam para que os valores 
de bilirrubina sérica nos RN atinjam o seu ponto mais alto após as 96 horas de 
vida. Isto significa que a hiperbilirrubinemia ocorre quase sempre após a alta 
hospitalar, o que torna a avaliação da icterícia neonatal mais difícil. Colocando 
aos pediatras a necessidade de prever com rigor e triar os casos com maior risco 
de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia posteriores à alta (De Luca, et al., 
2009). 

Os diferentes estudos apontam três formas de prever o surgimento da 
hiperbilirrubinemia. Através da classificação dos factores de risco conhecidos, 
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da avaliação sérica ou transcutânea da bilirrubina ou ainda de uma abordagem 
integrada que engloba a conjugação dos factores de risco com os valores de 
bilirrubina séricos e transcutâneos. 

A utilização isolada dos factores de risco é apontada como a alternativa mais 
pobre em termos de capacidade preditiva (Young, et al., 2001).  

Noutro sentido, a avaliação da bilirrubina não conjugada no sangue do 
cordão umbilical e das bilirrubinas sérica e transcutânea no primeiro de vida do 
RN e posteriores, revelaram apresentar uma correlação significativa com o 
subsequente desenvolvimento de hiperbilirrubinemia (Bernaldo & Segre, 2004; 
Newman, Liljestrand, & Escobar, 2005). 

Contudo, esta correlação é ainda mais significativa quando a avaliação das 
medições de bilirrubina transcutânea ou sérica são combinadas com os factores 
de risco identificados, especialmente quando os valores de bilirrubina se 
encontram em níveis elevados (Keren, et al., 2008; Maisels, 2010; Newman, et 
al., 2005; Young, et al., 2001). 

De entre os factores de risco, a IG demonstrou ser a que mais influencia 
positivamente a precisão da previsão (Keren, et al., 2008; Newman, et al., 2005). 

Uma outra variável que provou ser importante na previsão da 
hiperbilirrubinemia é o ritmo de aumento da bilirrubina, sendo que um 
aumento superior a 0,25 mg/dl/h deve ser considerado importante (De Luca, 
et al., 2009; Kuzniewicz, et al., 2008). 

Diferentes estudos apontam a capacidade preditiva dos seus métodos de 
avaliação da hiperbilirrubinemia neonatal. Contudo, diferentes factores tornam 
difícil comparar a precisão das previsões efectuadas com as diferentes 
metodologias propostas.  

A hiperbilirrubinemia severa, o resultado a prever, foi definida de forma 
diferente nos estudos das diferentes estratégias de avaliação do risco. Enquanto 
alguns estudos apresentam um valor superior ao percentil 95 no nomograma de 
Bhutani como resultado a prever, outros apontam valores de BTS superiores a 
20 mg/dl, ou ainda 25 mg/dl, independentemente da idade do RN. Outros 
ainda, referem um valor indicativo de fototerapia no nomograma da AAP, 
como resultado de interesse. Desta forma, a definição de hiperbilirrubinemia 
neonatal severa pode afectar os factores encontrados como importantes nos 
diferentes modelos e também a precisão preditiva do próprio modelo (Keren & 
Bhutani, 2007). 

Antes de apresentar a comparação preditiva das diferentes estratégias 
encontradas para prever o risco de hiperbilirrubinemia neonatal é necessário 
fazer uma pequena revisão das metodologias utilizadas na comparação. A 
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análise estatística efectuada é semelhante à utilizada nas medições de precisão 
dos testes diagnósticos e das regras de previsão clínica. 

As medidas de desempenho mais comuns são a sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, medidas de precisão 
utilizados quando o teste preditivo é dicotómico, por exemplo, normal/ 
anormal ou acima/ abaixo de determinado limiar (Keren & Bhutani, 2007). 

A sensibilidade de um teste é a capacidade de maximizar os diagnósticos 
positivos verdadeiros e a especificidade é a capacidade de minimizar os 
diagnósticos falso positivos (Trikalinos, et al., 2009) 

Um método comum de sumarizar a precisão de um teste é a razão de 
verosimilhança, que expressa as probabilidades de um resultado de um teste 
ocorrer num paciente em oposição a outro paciente que não tenha esse 
resultado. Assim, a razão de verosimilhança é calculada dividindo a proporção 
de pacientes que têm o resultado de interesse e que têm resultado no teste 
positivo, pela proporção de pacientes que não têm o resultado de interesse mas 
têm resultado positivo no teste (Keren & Bhutani, 2007).  

Outra forma comum de sumarizar a precisão de um método, 
particularmente nos testes de previsão com resultados de teste contínuos, é a 
utilização da área abaixo da curva receiveing operator characteristic. A estatística C é 
comummente referida como uma medida de precisão geral de modelos 
preditivos e é matematicamente equivalente à área baixo da curva (AUC) 
(Keren & Bhutani, 2007).  

Nos testes de diagnóstico ou regras de previsão clínica com o objectivo de 
avaliar o risco de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia, os clínicos preferem 
um teste com alta sensibilidade (poucos falsos negativos) para que nenhum RN 
seja mal classificado como baixo risco quando de facto pode vir a desenvolver 
hiperbilirrubinemia severa. Contudo, isto tende a comprometer a especificidade 
(Keren & Bhutani, 2007). 

Na Tabela 1 é apresentada uma análise comparativa entre os diferentes 
métodos preditivos, de acordo com o resultado previsto e precisão dos 
mesmos.  
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Tabela 1 - Comparação da precisão dos modelos tradicionais de previsão 

Modelo de Previsão Resultado Previsto AUC IC a 95% 

Factores de risco clínicos  

 Chou, 2003 Indicação de fototerapia 0,69 * 

 Chou, 2003 BTS > 20 mg/dl 0,79 * 

 Keren, 2005 BTS > percentil 95 pós-alta 0,71 [0,66-0,76] 

 Newman, 2005 BTS > 20 mg/dl 0,69 * 

 Newman, 2005 BTS > 25 mg/dl 0,83 [0,77-0,89] 

BTS pré-alta   
 

 Keren, 2005 BTS > percentil 95 pós-alta 0,83 [0,80-0,86] 

 Newman, 2005 BTS > 20 mg/dl 0,79 [0,77-0,81] 

  Newman, 2005 BTS > 25 mg/dl 0,83 [0,77-0,89] 

Combinação de factores de risco e bilirrubina sérica precoce  

  Newman, 2005 BTS > 20 mg/dl 0,86 [0,84-0,88] 
Adaptado de Keren & Bhutani (2007). Legenda: AUC – Área abaixo da curva receiveing operator 
characteristic; IC – Intervalo de confiança; BTS – Bilirrubina total sérica; * IC não referido 

 

3.1.12. Acompanhamento após a alta 

É consensual que os RN que têm alta hospitalar antes de perfazerem 72 
horas de vida devem ser novamente avaliados dentro de 1 ou 2 dias após a alta, 
segundo a avaliação do risco efectuada, excepto nos casos em que o risco de 
desenvolvimento da icterícia neonatal seja mínimo (Maisels, 2010; Smitherman, 
et al., 2006). 

Nos RN que têm alta hospitalar com 4 a 5 dias de vida, como por exemplo 
nos casos em que existem complicações maternas, o seguimento quando o RN 
completa uma semana de vida deverá ser seguro. Os RN com alto risco de 
desenvolvimento de hiperbilirrubinemia devem ser sinalizados para que possam 
ser monitorizados mais atentamente (Smitherman, et al., 2006). 

  



Estado da arte 25 

3.2. Data Mining 
 
A prospecção de dados, também conhecida pelo termo inglês data mining, é 

uma das mais recentes áreas das ciências de computação que utiliza várias 
técnicas da estatística, bases de dados e da inteligência artificial, como a 
aprendizagem automática (machine learning). 

A base das metodologias de data mining é a sua habilidade para encontrar 
padrões e relações dentro de grandes quantidades de dados que podem 
possibilitar a construção de modelos que permitem atingir a tarefa de atribuir o 
rótulo da classe a casos não rotulados, pela combinação de métodos estatísticos 
e inteligência artificial como a gestão de bases de dados. As técnicas de data 
mining têm, assim, com sucesso, sido aplicadas numa grande variedade de 
tarefas de previsão (Malucelli, et al., 2010; Worachartcheewan, Nantasenamat, 
Isarankura-Na-Ayudhya, Pidetcha, & Prachayasittikul, 2010). 

A aplicação destas técnicas é comummente utilizada em diversas actividades 
como o marketing, detecção de fraudes, gestão e investigação científica (Chen, 
Chuang, Yang, & Wu, 2011; Chen, Hou, & Chuang, 2010).  

Nos anos mais recentes, a utilização de computadores para armazenamento 
de informação médica aumentou drasticamente. Desta mudança de paradigma, 
resultaram enormes volumes de dados que podem conter informação útil 
(Richards, Rayward-Smith, Sonksen, Carey, & Weng, 2001). 

Mesmo os peritos poderão ter dificuldade em analisar grandes quantidades 
de dados e podem eventualmente negligenciar detalhes importantes. Enquanto 
a utilização destas técnicas pode ajudar na análise dos dados e na extracção de 
informação potencialmente importante para os decisores clínicos (Silva, Cortez, 
Santos, Gomes, & Neves, 2006). 

Ao permitir a identificação de padrões escondidos, o processo de data 
mining pode facultar informação que permita uma nova perspectiva sobre 
determinadas patologias e encontrar conhecimento que pode potenciar mais 
investigação em diversas áreas da medicina (Delen, Walker, & Kadam, 2005; 
Malucelli, et al., 2010). 

A principal vantagem das técnicas de data mining é a capacidade de 
discriminar entre uma série de supostos factores de risco ou agentes causadores 
de variação aleatória (Malucelli, et al., 2010). 

Os métodos estatísticos tradicionais são muito úteis para identificar os 
factores de risco mas poderão não ser capazes de encontrar determinadas 
relações entre eles. Por outro lado, o data mining pode ser utilizado para 
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visualizar a relação e as associações entre os factores de risco, ou seja, que 
combinações de factores de risco levam a determinado resultado. Pela 
compreensão das relações entre factores de risco e realização de modelos, é 
possível identificar subgrupos de pacientes que são mais susceptíveis de ter 
determinado episódio de doença (Badiei, et al., 2011). 

O elevado grau de precisão dos modelos desenvolvidos é um bom exemplo 
do contributo do data mining para a medicina (Delen, et al., 2005). 

Contudo, para o data mining ser aceite na área médica, os investigadores 
devem respeitar procedimentos estabelecidos. Modelos sofisticados como o 
processo Knowledge Discovery and Data Mining ou o modelo Cross Industry Standard 

Process for Data Mining (CRISP-DM) devem ser utilizados desde a definição do 
problema, até ao resultado final (Malucelli, et al., 2010; Richards, et al., 2001). 

De seguida apresentamos resumidamente o modelo CRISP-DM e ainda os 
algoritmos mais comummente utilizados na área médica, bem como exemplos 
de sucesso da aplicação destes algoritmos.  

3.2.1. Modelo CRISP-DM 

Desenvolvido para facilitar o processo de data mining, o modelo CRISP-
DM, é um roteiro completo que permite a utilizadores inexperientes e peritos 
na área conduzir um projecto de data mining. Esta metodologia divide o 
processo de data mining em seis fases, como apresentado na Figura 4 e descrito 
posteriormente (Shearer, 2000). 

 

 
Figura 4 – Fases do modelo Cross Industry Standard for Data Mining (adaptado de Shearer, 2000) 
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Fase 1 – compreensão do negócio - esta fase inicial foca-se na compreensão 
do projecto, nos objectivos e necessidades numa perspectiva de negócio, 
convertendo este conhecimento numa definição de um problema de data 
mining e um plano preliminar para atingir os objectivos do projecto. 

Fase 2 – compreensão dos dados - começa com a colheita de dados inicial e 
continua com as actividades para familiarização com os dados, para identificar 
problemas na qualidade dos dados, descobrir as primeiras perspectivas sobre os 
dados e detectar assuntos de interesse para formar hipóteses sobre informação 
escondida. 

Fase 3 – preparação dos dados - compreende todas as actividades para 
construir o conjunto de dados final que será utilizado nas ferramentas de 
modelação de dados, a partir dos dados obtidos inicialmente. As tarefas de 
preparação dos dados podem ser realizadas múltiplas vezes e não têm uma 
ordem específica. 

Fase 4 - modelação dos dados - nesta fase, várias técnicas de modelação são 
seleccionadas e aplicadas e são calibrados os seus parâmetros para optimizar os 
resultados. Tipicamente, existem várias técnicas para o mesmo problema de 
data mining. Algumas técnicas têm requisitos específicos dos formatos dos 
dados. Por este motivo, recuar à fase de preparação dos dados é muitas vezes 
necessário. 

Fase 5 – avaliação - nesta fase do projecto foi construído um modelo que 
aparentemente tem elevada qualidade do ponto de vista da análise de dados. 
Antes de avançar para o desenvolvimento final do modelo, é importante avaliar 
mais pormenorizadamente o modelo e rever os passos executados para ter a 
certeza de que este atinge correctamente os objectivos propostos.  

Fase 6 – implementação - a criação de um modelo geralmente não é o final 
do projecto. Mesmo quanto o propósito do modelo é aumentar o 
conhecimento sobre os dados, o conhecimento ganho vai ter de ser organizado 
e apresentado de uma forma que o consumidor o possa utilizar. Geralmente 
isto implica aplicar modelos reais no processo decisório das organizações. 
Contudo, dependendo dos requisitos, a fase de desenvolvimento pode ser tão 
simples como a criação de um relatório ou tão complexa como a 
implementação ou replicação do processo em toda a empresa (Chapman, 2000; 
Shearer, 2000).  
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3.2.2. Avaliadores de atributos únicos 

Uma das formas mais simples de análise dos atributos de um conjunto de 
dados pode ser realizada utilizando avaliadores de atributos únicos, ou seja, 
avaliando cada atributo isoladamente (Witten, 2005). 

A selecção dos atributos mais interessantes, ou por outro lado, a remoção de 
variáveis que provocam ruído, de entre um conjunto de possibilidades, pode 
contribuir positivamente para um aumento da capacidade do classificador 
(Beretta, et al., 2010). 

Assim, filtrar um conjunto de dados pode ser conseguido através da 
utilização de medidas como o gain ratio, uma versão normalizada do ganho de 
informação. O gain ratio estima o peso dos atributos examinando o conjunto de 
dados e determinando para cada atributo a quantidade de informação com que 
contribuiu para o conhecimento da classe (Beretta, et al., 2010). 

 

3.2.3. Redes Neuronais Artificiais 

As redes neuronais tornaram-se uma técnica de data mining muito popular 
em medicina devido à sua capacidade preditiva (Gregori, et al., 2009; Oztekin, 
Delen, & Kong, 2009). 

O modelo de redes neuronais é um paradigma de processamento da 
informação que é inspirado pela forma como sistemas nervosos biológicos, tal 
como o cérebro, processam a informação. Esta rede é composta por nós ou 
neurónios artificiais. Um único neurónio pode estar conectado com outros 
neurónios, e o número total de neurónios e de conexões numa rede pode ser 
alargado (Chen, et al., 2011; Chen, et al., 2010).  

O multilayer perceptron é uma das mais populares arquitecturas de redes 
neuronais artificiais. Esta consiste numa rede onde os neurónios são agrupados 
em camadas e conectados por ligações ponderadas. A aprendizagem 
supervisionada é obtida através de um ajustamento iterativo da rede e das 
ponderações das ligações, conhecido por procedimento de treino (Chang, 
Wang, & Jiang, 2011; Silva, et al., 2006). 

As redes neuronais artificiais são técnicas analíticas altamente sofisticadas 
capazes de previsão de novas observações através de conhecimento prévio, 
depois de executar um processo denominado de “aprendizagem” dos dados 
existentes (Delen, Oztekin, & Kong, 2010; Rowan, Ryan, Hegarty, & O'Hare, 
2007). 
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Um exemplo interessante da aplicação de redes neuronais é o estudo 
realizado por Cooper, et al (2005) sobre pneumonia adquirida na comunidade. 
Utilizando um conjunto de casos de pacientes com esta patologia, os 
investigadores, construíram um modelo que permitiu melhorar 
significativamente a tomada de decisão entre a indicação de tratamento em 
ambulatório ou a necessidade de internamento destes pacientes. 

 

3.2.4. Árvores de Decisão 

As árvores de decisão são modelos preditivos que são utilizados para 
classificação, clustering e previsão (Chen, et al., 2011; Chen, et al., 2010).  

Uma árvore de decisão é um diagrama, que utiliza um gráfico ou modelo de 
decisões semelhante a uma árvore como uma ferramenta de suporte à decisão 
analítica e visual. Os valores esperados das diferentes alternativas em cada nó 
são calculados, e a árvore de decisão constituem um mapa das observações de 
um item até ao seu valor esperado (Chen, et al., 2011; Chen, et al., 2010). 

Por outro lado, comparado com outros modelos, tais como as redes 
neuronais, as árvores de decisão têm a vantagem de não apresentarem modelos 
fechados, com a capacidade de explicar a sua estrutura interior na forma de um 
gráfico de uma árvore invertida ou um conjunto de regras de condição-acção. 
Esta vantagem tornou esta alternativa viável e desejável, dada a sua simplicidade 
e portabilidade, em áreas como a médica (Delen, et al., 2010; Oztekin, et al., 
2009). 

O algoritmo encontra a variável independente com maior poder 
discriminante em função das classes da variável dependente e coloca-a como a 
raiz do nó, que é seguida de uma bifurcação para as novas variáveis. A árvore 
cresce numa abordagem descendente desde a raiz, através dos nós intermédios 
e finalmente para os nós das folhas terminais, ou seja para a previsão da classe 
(Vianna, Moro, Moyses, Carvalho, & Nievola, 2010; Worachartcheewan, et al., 
2010). 

Os modelos de árvores de decisão ou algoritmos habitualmente mais 
utilizados incluem o ID3 (Iterative Dichotomizer 3), C4.5, C5.0, CART 
(Classification and Regression Tree), CHAID (Chi-squared, Automatic 
Interaction Detection) e QUEST (Quick Unbiased and Efficient Statistical 
Tree) (Chen, et al., 2011; Chen, et al., 2010). 

Exemplo da aplicação de árvores de decisão à área médica é um estudo 
efectuado por Chen, et al (2011) sobre as causas de parto prematuro. Este 
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estudo foi realizado com registos clínicos do Taiwan National Birth Register, o 
qual continha 455 RN pré-termo e 14 441 RN de termo. Utilizando redes 
neuronais artificiais para identificar os factores de risco que mais contribuíram 
para a prematuridade e árvores de decisão para criar regras, criaram 17 regras 
que apresentaram uma precisão superior a 80% na previsão dos partos pré-
termo. 

 

3.2.5. Naive Bayes 

O algoritmo naive bayes é um classificador probabilístico simples baseado na 
aplicação do teorema de Bayes, da estatística bayesiana, e que tem por base uma 
“ingénua” assumpção das variáveis. De uma forma simplista, o classificador 
assume que a presença ou ausência de um determinado atributo de uma classe 
não está relacionado com qualquer outro atributo.  

Contudo, e apesar do nome algo depreciativo, o algoritmo naive bayes 

funciona muito bem quando testado em conjuntos de dados reais, 
especialmente quando combinado com alguns dos procedimentos de selecção 
de atributos que eliminam redundâncias, e portanto os atributos não 
independentes. Uma das vantagens do classificador naive bayes é requerer uma 
pequena quantidade de dados para estimar os parâmetros necessários para 
classificação (Chen, et al., 2011). 

O estudo de Beretta, et al (2010) sobre esclerose sistémica, é um bom 
exemplo da aplicação deste algoritmo. Neste estudo, os investigadores 
procuram prever a sobrevivência individual de doentes com esclerose sistémica. 
Foi utilizando um conjunto de 558 utentes para definição do modelo e este foi 
testado numa população independente de 356 utentes, com diferentes 
classificadores. O classificador naive bayes permitiu uma precisão de 75,9%, o 
melhor dos classificadores, e substancialmente melhor do que os resultados 
obtidos pelos especialistas. 

 

3.2.6. Regressão Logística 

A regressão logística é um método estatístico comummente utilizado no 
campo da medicina para modelar a probabilidade de eventos binários, por 
exemplo, a proporção de pacientes que respondem a uma determinada terapia 
(Chang, et al., 2011; Silva, et al., 2006). 
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Porque a variável de resposta é discreta, não pode ser modelada 
directamente através de regressão linear. Portanto, ao invés de prever a 
estimativa pontual do evento em si, constrói o modelo para prever as 
probabilidades da sua ocorrência. Num problema de duas classes, as 
probabilidades superiores a 50% significam normalmente que o caso é atribuído 
à classe designada como"1" e "0" ao caso contrário. Sendo a regressão logística 
uma poderosa ferramenta de modelação, o modelador, com base na sua 
experiência e conhecimento dos dados, deve escolher as entradas correctas e 
especificar sua relação funcional com a variável resposta (Gregori, et al., 2009; 
Oztekin, et al., 2009). 

Um estudo realizado sobre a previsão da sobrevivência de transplantados 
cardio-pulmonares realizado por Oztekin, et al (2009), utilizando diferentes 
algoritmos de aprendizagem automática, apresentou resultados superiores aos 
métodos tradicionais. O algoritmo logistic regression foi um dos melhores, 
apresentado previsões com precisão de 78% a 86%. 

 

3.2.7. Redes Bayesianas 

As redes bayesianas são modelos representativos de conhecimento que 
trabalham com o conhecimento incompleto ou incerto utilizando a Teoria da 
Probabilidade Bayesiana. 

Estas redes, são modelos gráficos para raciocínio, baseados na incerteza, 
onde os nós representam as variáveis, discretas ou contínuas, e os arcos 
representam a conexão directa entre eles. Esta metodologia vem ganhando 
dimensão na construção dos sistemas que assentam no conhecimento 
probabilístico e tem sido aplicada numa grande variedade de actividades. 

As redes bayesianas são resumidamente um modelo gráfico que representa 
de forma simples as relações de causalidade das variáveis de um sistema. 

Esta representação tem como um dos seus principais atributos a 
adaptabilidade, podendo, a partir de novas informações, e com base em 
informações verdadeiras, gerar alterações nas dependências e nos seus 
conceitos (Witten, 2005). 

O estudo de van Gerben, et al (2007) sobre cardiopatia carcinóide é um 
bom exemplo da aplicação de redes bayesianas. Utilizando uma base de dados 
do Netherlands Cancer Institute, com utentes que sofreram de tumor 
carcinóide do intestino, este estudo procurou prever quais destes pacientes 
desenvolveram cardiopatia carcinóide, utilizando atributos conhecidos no 



32  Estado da arte 
 

momento da admissão dos utentes. A utilização de um classificador do tipo de 
redes bayesianas permitiu uma precisão de 72%, valor superior aos restantes 
classificadores e também melhor do que as previsões efectuadas pelos clínicos. 

 

3.2.8. Máquinas de Vectores de Suporte 

As máquinas de vectores de suporte são métodos de aprendizagem 
supervisionada que geram funções de input-output a partir do mapeamento de 
um conjunto de dados de treino.  

Estes métodos pertencem a uma família de modelos lineares que conseguem 
decisões de classificação ou regressão baseados no valor da combinação linear 
dos atributos.  

A função de mapeamento das máquinas de vectores de suporte pode ser 
uma função de classificação, utilizada para categorizar dados, ou uma função de 
regressão, utilizada para estimar valores numéricos de um resultado desejado.  

É também habitual dizer-se que pertencem aos métodos Kernel. As funções 
Kernel não-lineares são muitas vezes utilizadas para transformar os dados de 
entrada, representando relações não-lineares altamente complexas, num espaço 
de características de alta-dimensão, em que os dados de entrada se tornam mais 
separados, em relação ao espaço de entrada original. Depois, hiperplanos de 
margem máxima são construídos para optimizar a separação das classes num 
conjunto de dados. Dois hiperplanos paralelos são construídos em cada lado do 
hiperplano que separa os dados, maximizando a distância entre os dois 
hiperplanos paralelos.  

É assumido que quanto maior for a distância entre os hiperplanos paralelos, 
melhor será a previsão efectuada (Delen, et al., 2010). 

A utilidade deste algoritmo pode ser comprovada no estudo de Naqa, et al 
(2010) sobre a previsão de resposta ao tratamento de utentes com cancro do 
pulmão de não-pequenas células. O estudo compreendeu um conjunto de 
dados de 56 pacientes portadores desta doença, com diferentes variáveis, para 
com diferentes classificadores prever a resposta destes pacientes ao tratamento. 
Neste estudo, o algoritmo de máquinas de vectores de suporte foi o que 
apresentou melhores resultados.  
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4. Material e Métodos 

Neste capítulo apresentamos os materiais e a metodologia utilizados no 
decurso da investigação.  

A metodologia utilizada para a elaboração do estudo foi o modelo Cross 

Industry Standard for Data Mining (CRISP-DM), organizada nas diferentes fases 
que o modelo preconiza. 

Esta metodologia foi adoptada por ter um nível de detalhe adequado que 
permite aos investigadores realizar um processo planeado e estruturado de 
investigação. 

 

4.1. Compreensão do negócio 
A revisão bibliográfica foi a estratégia utilizada para tomar consciência do 

estado da arte, ou seja, para conhecer em que ponto se encontra o 
conhecimento sobre a icterícia neonatal e sobretudo as formas conhecidas e 
habitualmente utilizadas nas maternidades para a previsão da 
hiperbilirrubinemia severa. Após este esforço inicial foram definidas as questões 
e objectivos deste estudo. 

Foi também importante obter um melhor conhecimento da realidade 
portuguesa. Como não foram encontrados dados específicos sobre a incidência 
de hiperbilirrubinemia neonatal e de kernicterus em Portugal estes dados foram 
calculados. Os números foram calculados através de dados fornecidos pela 
Administração Central dos Serviços de Saúde, dos hospitais públicos 
portugueses. Foram excluídas as idades superiores a 30 dias para reduzir a 
possibilidade de existência de transferências entre hospitais. Desta análise 
estatística foi ainda excluído um dos hospitais porque apresentava valores 
díspares dos restantes. Esta análise compara o número de nascimentos com os 
diagnósticos de icterícia e kernicterus, identificados através da atribuição dos 
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respectivos códigos da Classificação Internacional de Doenças – 9ª versão – 
Modificação Clínica. Os resultados desta análise são apresentados nos 
resultados.  

Nesta fase foi ainda realizado um levantamento dos recursos disponíveis e 
dos principais obstáculos para alcançar os objectivos propostos.  

Escolhido o local para a realização do estudo, foi necessário requerer a 
autorização da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 
(CHTS). O parecer favorável foi obtido e é apresentado no anexo 3. A 
inexistência de um conjunto de dados inicial para realizar uma análise prévia foi 
um dos maiores constrangimentos. Por outro lado, actualmente, na 
maternidade escolhida, os dados dos recém-nascidos (RN) são armazenados em 
formato de papel, o que requereu o desenvolvimento de uma aplicação 
informática para a recolha e armazenamento dos dados.  

Após a análise de diferentes ferramentas de data mining, o software Weka 
(Waikato Environment for Knowledge Analysis - versão 3.6), foi escolhido 
pelas suas características, nomeadamente porque é uma ferramenta de utilização 
amigável para profissionais de saúde, por ser uma aplicação livre e não acarretar 
custos (Vianna, et al., 2010). 

Nesta fase foram também definidos e detalhados os objectivos em termos 
técnicos, apresentados anteriormente na introdução.  

Foram ainda definidos os critérios de sucesso. Comparativamente com os 
estudos identificados na literatura, e pelos exemplos sucesso encontrados da 
aplicação do data mining, pode esperar-se que as técnicas de data mining 
permitam obter previsões com melhor precisão do que os métodos tradicionais 
de previsão conhecidos. 

 

4.2. Compreensão dos dados 
O primeiro passo da compreensão dos dados compreendeu uma análise 

exaustiva do processo do RN da maternidade do CHTS. A folha de avaliação 
inicial dos RN é apresentada no anexo 4. Posteriormente, através da realização 
de uma revisão bibliográfica e ainda da recolha de registos clínicos de diferentes 
maternidades do norte do país, nomeadamente do Hospital de São João, 
Centro Hospitalar Médio Ave e do Centro Hospitalar do Nordeste, foram 
identificadas variáveis de interesse que não eram até à data recolhidas de forma 
sistemática no processo do RN. 
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Foi então construído um formulário que foi adicionado ao processo clínico 
do RN, que durante a colheita de dados final foi preenchido com a colaboração 
dos enfermeiros e pediatras do serviço. O respectivo formulário é apresentado 
no anexo 5. 

As colheitas de dados iniciais foram realizadas na maternidade do CHTS em 
Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011 para testar a aplicação desenvolvida para 
a recolha e armazenamento dos dados. 

A colheita final que permitiu a criação do conjunto de dados compreendeu 
todos os RN nascidos em Fevereiro de 2011. 

Durante este período foi ainda pedido aos enfermeiros que avaliassem os 
valores de bilirrubina transcutânea dos RN desde o nascimento até ao 
momento da alta em intervalos não superiores a 8 horas entre avaliações, 
utilizando um bilirrubinómetro transcutâneo, o JM-103 Jaundice Meter da 
Konica Minolta, seguindo as instruções do fabricante. Uma vez diagnosticada 
hiperbilirrubinemia e iniciada fototerapia, as avaliações eram descontinuadas. 

O intervalo de 8 horas entre avaliações foi definido para coincidir com as 
rotinas habituais dos enfermeiros do serviço, nomeadamente, a avaliação de 
sinais vitais, para não dificultar o desempenho dos profissionais e promover a 
adesão destes ao estudo.  

Os dados obtidos incluem: informação familiar, informação sobre gestações 
anteriores, gestação actual e parto e ainda informação clínica do RN incluindo 
os valores de bilirrubina transcutânea e séricos. As variáveis analisadas são 
apresentadas na Tabela 2. Após a fase de preparação dos dados o número de 
variáveis foi reduzido a 67, além dos valores de bilirrubina.  

Foram incluídos no estudo todos os RN nascidos na maternidade dentro do 
período estabelecido. Todos os RN com outra patologia além da icterícia 
neonatal ou idade gestacional inferior a 35 semanas foram excluídos. Assim, do 
conjunto de dados inicial foram excluídos 4 RN, transferidos para a 
neonatologia por prematuridade ou sepsis, restando o número final de 227 
casos. Este critério foi utilizado uma vez que os RN pré-termo apresentam 
características muito diferentes dos RN de termo e pré-termo tardios. As 
recomendações da American Academy of Pediatrics e do National Institute for 
Health and Clinical Excellence, utilizadas nas maternidades de todo o mundo, 
também fazem este distinção.  
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Tabela 2 - Variáveis inicialmente recolhidas no estudo 

Informação Parental   
Grupo sanguíneo da mãe Grupo sanguíneo do pai 
Idade da mãe Idade do pai 
Raça da mãe  Raça do pai 
Hábitos tabágicos da mãe Patologias do pai 
Consumo de álcool da mãe Número de irmãos 
Toxicodependências da mãe Irmãos com icterícia neonatal 
Patologias da mãe Irmãos com fototerapia 
Medicação habitual da mãe Patologias dos irmãos 

Gestação Anteriores   
Número de gestas Nados mortos 
Número de paras Número de IVG 
Abortamentos anteriores Número de IMG 

Gestação Actual   
Número de consultas Rastreio de hepatite B 
Data primeira consulta Rastreio de sífilis 
Local de seguimento das consultas Rastreio toxoplasmose 
Consulta de termo no CHTS Rastreio rubéola 
Data última menstruação Rastreio citomegalovírus 
IG por data da ultima menstruação Outras análises 
IG por ecografia Resultados das ecografias 
Prova de Coombs indirecta Rastreio bioquímico 
Recebeu imunoglobulina anti-D Amniocentese 
Patologia gravídica Rastreio estreptococos B 
Medicação na gravidez Profilaxia estreptococos B 
Rastreio de VIH 

 
Informação do Parto   

Data e hora do parto Analgesia 
Tipo de parto Índice de Apgar no 1º minuto 
Características do líquido amniótico Índice de Apgar no 5º minuto 
Ruptura de membranas amnióticas Índice de Apgar no 10º minuto 
Antibióticos administrados Necessidade de reanimação 
Medicações administradas 

Dados Clínicos do recém-nascido   
Sexo  Prova de Coombs 
Peso ao nascimento Cefalohematoma ou outros hematomas 
Comprimento Relatório do exame físico 
Perímetro cefálico Tipo de aleitamento 
Vasos do cordão umbilical Peso na alta 
Grupo sanguíneo 

 
Valores de bilirrubina transcutânea 
Valores de bilirrubina total sérica 

Tratamento de hiperbilirrubinemia - fototerapia 
Data e hora de início Data e hora de fim 

Alta Clínica   
  Data e hora de alta   

Legenda: IVG – Interrupção voluntária da gravidez; Interrupção médica da gravidez; CHTS – Centro 
Hospitalar Tâmega e Sousa; IG – Idade gestacional; VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana. 
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Outras patologias, como a sepsis, podem influenciar o curso da icterícia 
neonatal por diferentes mecanismos, e como tal, a presença de outras 
patologias, foi considerada como factor de exclusão. 

Além da utilização do Weka para a modelação de dados foi também 
utilizado o software de análise estatística Statistical Package for Social Sciences 
19.0 (SPSS). A análise estatística compreendeu: 

- Análise da associação entre a indicação para fototerapia devido a 
hiperbilirrubinemia e as variáveis qualitativas utilizando o teste de Qui-
quadrado de Pearson e o teste exacto de Fisher. 

- Análise da diferença entre grupos com e sem indicação para fototerapia, 
com respeito às variáveis quantitativas utilizando o teste t de Student e o teste 
de Mann-Whitney. 

- Aplicação da regressão logística para identificar as variáveis que melhor 
explicam o desenvolvimento da hiperbilirrubinemia neonatal. 

- Cálculo das áreas abaixo da curva receiveing operator characteristic dos valores 
de bilirrubina transcutânea para identificação dos valores de cut off ideais e a 
criação do respectivo gráfico. 

Para todas as análises, um valor p inferior a 0,05 foi considerado 
significativo. 

 

4.3. Preparação dos dados 
Na Tabela 3 apresentamos resumidamente o processo de preparação dos 

dados, com a eliminação das variáveis que não continham qualquer informação, 
fusão de variáveis com informação semelhante, recodificação e cálculo de novas 
variáveis. 

Ao longo do processo, os dados passaram por várias alterações de formato. 
Assim, os dados foram inicialmente recolhidos para uma aplicação em formato 
Microsoft Access, concebida para o efeito. Posteriormente os dados foram 
exportados para uma folha de cálculo do Microsoft Excel e de seguida para o 
SPSS onde as variáveis foram preparadas por recodificação e onde se procedeu 
à análise estatística. O ficheiro resultante foi exportado para Microsoft Excel, 
novamente transformado numa base de dados do Microsoft Access e 
finalmente importado para o Weka e convertido num ficheiro Atributte-
Relation File Format (ARFF).  
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Tabela 3 - Preparação das variáveis incluídas no estudo 

Variáveis eliminadas 

 
Toxicodependências da mãe 

 
Rastreio de hepatite B 

 
Nados mortos 

 
Rastreio de sífilis 

 
Número de IVG 

 
Outras análises 

 
Prova de Coombs Indirecta 

 
Vasos do cordão umbilical 

 
Número de IMG 

 
Número de paras 

 
Rastreio de VIH 

  Variáveis fundidas 

 
Número de consultas → Gravidez bem vigiada 

 
Data primeira consulta 

    

 
Data última menstruação 

→ IG 
 
IG por data da última menstruação 

 
IG por ecografia 

Variáveis recodificadas 

 GS da mãe → GS da mãe (ABO) 

 
→ GS da mãe (Rh) 

    

 GS do pai → GS do pai (ABO) 

 
→ GS do pai (Rh) 

    

 GS do recém-nascido 
→ GS do RN (ABO) 

 
→ GS do RN (Rh) 

Variáveis calculadas 

 
Peso na alta - Peso nascimento → Perda de peso 

 
Peso nascimento → Classificação de peso 

 
Data de alta - Data de nascimento → Tempo internamento 

 
Data de início - Data de fim → Tempo de fototerapia 

 
Data de início - Data de nascimento → Idade no início da fototerapia 

  Idade no início da fototerapia → Icterícia precoce 
Legenda: IVG – Interrupção voluntária da gravidez; Interrupção médica da gravidez; VIH – Vírus 
da Imunodeficiência Humana; IG – Idade gestacional; GS – Grupo sanguíneo. 
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4.4. Modelação de dados 
Para a realização da modelação de dados foram escolhidos algoritmos, nas 

suas versões disponíveis no Weka, comummente utilizados em estudos 
aplicados a questões médicas. Os algoritmos utilizados nesta fase são os 
apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Denominação dos algoritmos no software Weka e respectivo grupo 

Denominação no Weka Grupo 

Gain Ratio Avaliadores de atributo únicos 

Multilayer Perceptron Redes neuronais artificiais 

J48 Árvores de decisão 

Simple Cart Árvores de decisão 

Naive Bayes Naive Bayes 

Simple Logistic Regressão logística 

Bayes Net Redes bayesianas 

Sequential Minimal Optimization Máquinas de vectores de suporte 

 
Os testes foram realizados utilizando a validação interna cruzada 10-folds. A 

validação interna cruzada é utilizada para determinar como a qualidade de um 
algoritmo de aprendizagem vai ser afectada em conjuntos de dados 
independentes. 

Os princípios da validação cruzada k-folds são facilmente descritos: o 
conjunto de dados é dividido em k subconjuntos mutuamente exclusivos de 
tamanhos aproximadamente iguais, o algoritmo de aprendizagem é, então, 
treinado em cada subconjunto k-1 (o subconjunto de treino) e a sua previsão é, 
então, verificada no subconjunto k correspondente (o subconjunto de teste). As 
medidas de desempenho em todos os ensaios k são calculadas e, em seguida, 
obtém-se a média das estimativas para determinar o desempenho da validação 
cruzada k-folds (estimativa de erro). A média de desempenho fornece uma 
estimativa do desempenho do classificador construído a partir do conjunto de 
dados inteiro (Chen, et al., 2011; Delen, et al., 2010; Kuzniewicz, et al., 2008). 

Todos os algoritmos de classificação foram testados para diferentes 
subconjuntos de variáveis e foram comparados em termos de precisão, 
especificidade e sensibilidade. 
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Foram utilizados diferentes grupos de variáveis de entre as recolhidas. Os 
classificadores foram testados com a totalidade das variáveis, com um 
subconjunto que representa os factores de risco habitualmente descritos na 
literatura e ainda um subconjunto criado pelos investigadores para optimizar os 
resultados. A Tabela 5 apresenta os diferentes subconjuntos utilizados para 
avaliação da performance dos diferentes algoritmos. 

 

Tabela 5 - Subconjuntos de variáveis testados no modelo 

Subconjuntos testados 
Factores de risco clínicos 

 
Todas as variáveis 

 
Factores de risco conhecidos 

 
Variáveis seleccionadas 

Valor de bilirrubina pré-alta 

 
Bilirrubinas até às 24h 

 
Bilirrubinas até às 48h 

Combinação de factores de risco e valores de bilirrubina até às 24h 

 
Todas as variáveis e bilirrubinas 

 
Factores de risco conhecidos e bilirrubinas 

 
Variáveis seleccionadas e bilirrubinas 

Combinação de factores de risco e valores de bilirrubina até às 48h 

  Todas as variáveis e bilirrubinas 

 
Factores de risco conhecidos e bilirrubinas 

  Variáveis seleccionadas e bilirrubinas 

 

4.5. Avaliação e Implementação 
Os resultados, apresentados em detalhe no capítulo seguinte, foram 

criteriosamente analisados à luz do conhecimento prévio existente de acordo 
com os critérios de sucesso estabelecidos. A análise detalhada da avaliação dos 
resultados é apresentada na discussão desta dissertação, bem como as 
limitações identificadas.  

Como referido anteriormente, deste estudo resultaram dois artigos. 
As recomendações para trabalho futuro encontram-se em capítulo próprio. 
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5. Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados provenientes do estudo 
realizado. Dele constam a evolução da icterícia e do kernicterus em Portugal, a 
análise estatística efectuada e ainda os resultados da aplicação dos diferentes 
algoritmos ao conjunto de dados. 

 
No período entre 2000 e 2009, segundo os dados da Administração Central 

dos Serviços de Saúde, o número de nascimentos em Portugal, nos hospitais 
públicos, decresceu substancialmente. A percentagem média de diagnósticos de 
icterícia neonatal neste período foi de 18,4% enquanto os diagnósticos de 
kernicterus obtiveram uma média de 4,8 por 100 000 nascimentos.  

A evolução da incidência de icterícia e kernicterus, em Portugal, entre os 
anos de 2000 e 2009 é apresentada detalhadamente na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Incidência de icterícia e kernicterus nos hospitais públicos portugueses, nos anos de 
2000 a 2009 

Ano Nascimentos 
 

Icterícia 
 

Kernicterus 

 
n % 

 
n 

por  100 000 
nascimentos 

 2000 97892  15592 15,9  5 5,1 

 2001 91442  15185 16,6  4 4,4 

 2002 91698  16278 17,8  12 13,1 

 2003 89458  16668 18,6  3 3,4 

 2004 84967  16287 19,2  1 1,2 

 2005 87623  16286 18,6  2 2,3 

 2006 82903  16396 19,8  2 2,4 

 2007 80037  15022 18,8  4 5 

 2008 80741  15035 18,6  7 8,7 
  2009 * 38850  7927 20,4  1 2,6 
  Totais 1091086  150676 18,4  41 4,8 

 
* ano incompleto      

Do total de 227 recém-nascidos (RN) incluídos no estudo, 35 (15,4%) 
desenvolveram hiperbilirrubinemia e foram tratados com fototerapia. 
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Os 35 RN tratados com fototerapia receberam tratamento durante um 
período médio de 42,7 horas e iniciaram tratamento com uma idade média de 
45,5 horas. Nos 35 RN que receberam tratamento, a icterícia precoce, detectada 
antes das 24 horas de vida, foi encontrada em 4 casos (11,4%). 

O tempo de estadia hospitalar foi significativamente mais elevado nos RN 
que desenvolveram hiperbilirrubinemia, com uma média de internamento de 
90,4 horas comparativamente com as 58,5 horas dos restantes RN (p<0,001). 

A análise estatística efectuada às variáveis contínuas é apresentada na Tabela 
7. Nesta análise são comparadas as medidas de tendência central (média e 
mediana), e os respectivos valores de p resultantes dos testes estatísticos 
efectuados, de acordo com o tipo de distribuição. 

 

Tabela 7 – Comparação dos recém-nascido com e sem hiperbilirrubinemia: análise estatística das 
variáveis contínuas 

Variável Sem hiperbilirrubinemia   Com hiperbilirrubinemia p 
Média (n)   Média (n) 

 
Idade da mãe 28,5 (188) 

 
31,3 (34) 0,011  a) 

 
Idade do pai 30,8 (180) 

 
32,5 (34) 0,118  a) 

 
Comprimento 48,8 (186) 

 
48,7 (34) 0,769  a) 

 
Perímetro cefálico 34,7 (185) 

 
34,2 (34) 0,114  a) 

 
Peso nascimento 3318 (191) 

 
3242,3 (35) 0,203  a) 

 
Peso na alta 3135,3 (173) 

 
3040 (34) 0,326  a) 

 
Perda de peso 5,5 (172)   5,8 (34) 0,450  a) 

  Mediana (n)   Mediana (n)  

  
Ruptura de membranas 
amnióticas 3 (171)   4 (33) 0,086  b) 

  a) Teste t de Student      b)Teste de Mann-Whitney 

 
Na Tabela 8, são apresentados os resultados da análise estatística das 

variáveis categóricas mais importantes, sendo que a totalidade dos resultados é 
apresentada no anexo 6. Esta análise compreendeu o cálculo da proporção de 
hiperbilirrubinemia bem como os testes estatísticos adequados.  
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Tabela 8 - Análise estatística das variáveis categóricas em relação à proporção de presença de 
hiperbilirrubinemia 

Variável n Ocorrência (%) Hiperbilirrubinemia (%) p 
Patologias da mãe  Não 174 77,0 13,2 0,085 a) 
  Sim 52 23,0 23,1 

 
Medicação habitual da mãe  Não 193 85,0 13,0 0,014 a) 
  Sim 34 15,0 29,4 

 
Grupo sanguíneo da mãe (Rh)  Positivo 185 81,5 15,1 0,804 a) 

Negativo 42 18,5 16,7 
Grupo sanguíneo da mãe (ABO)  A,B,AB 139 61,2 10,8 0,015 a) 

O 88 38,8 22,7 
Irmãos com icterícia neonatal 

Não 91 77,8 14,3 0,365 b) 
  Sim 26 22,2 23,1  
Irmãos com fototerapia  Não 94 78,3 13,8 0,361 b) 
  Foto/ Transfusão 26 21,7 23,1  
Idade gestacional do recém-nascido em semanas 

39 ou mais 155 72,8 11,0  
37-38 51 23,9 23,5 0,001 a) 
35-36 7 3,3 57,1 

Tipo de parto  Cesariana 60 26,4 6,7 
 

Eutócico 113 58,6 15,8 0,013 a) 
  Forceps ou Ventosa 34 15,0 29,4 

 
Sexo do RN  Masculino 109 48,0 12,8  

Feminino 118 52,0 17,8 0,302 a) 
Grupo sanguíneo do RN (Rh)  Negativo 17 32,7 23,5 0,056 a) 
  Positivo 35 67,3 51,4 

 
Grupo sanguíneo do RN (ABO)  O 22 42,3 54,5 0,126 a) 
  A,B,AB 30 57,7 33,3  
Cefalohematoma ou outros hematomas  Não 166 84,7 15,1 0,284 a) 
  Sim 30 15,3 23,3  
Relatório do exame físico 

Normal 181 80,1 13,3 0,063 a) 
  Alterado 45 19,9 24,4 

 
Tipo de aleitamento  Materno 117 57,1 12,8 0,141 a) 
  Artificial ou misto 88 42,9 20,5 

 
Classificação do peso do RN  Normal 212 93,8 14,6 0,241 b) 
  Baixo Peso/ Macro 14 6,2 28,6 

 
a) Teste de qui-quadrado de Pearson    b) Teste exacto de Fisher 
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As variáveis com resultados estatisticamente significativos, ou com valor de 
p próximo de 0,05 foram analisadas com recurso à regressão logística. Foram 
calculados os odds ratio simples e ajustado, e os respectivos intervalos de 
confiança. Os resultados respectivos são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Aplicação dos modelos de regressão logística, com odds ratio simples e ajustado, para o 
diagnóstico de hiperbilirrubinemia e respectivos intervalos de confiança 

Variáveis n 
OR 

simples 
IC a 95% 

 
n 

OR 
ajustado* 

IC a 95% 

Idade gestacional  
  39 ou mais 155 

  
150 

  
  37-38 51 2,50 [1,10 ; 5,67] 50 2,59 [1,03 ; 6,46] 
  35-36 7 10,82 [2,23 ; 52,52] 7 10,05 [1,65 ; 61,08] 
Idade da mãe (anos) 222 1,09 [1,02; 1,12] 207 1,10 [1,01 ; 1,19] 
Tipo de parto 

      
  Cesariana 60 

  
56 

  
  Eutócico 133 2,63 [0,86 ; 8,02] 119 2,42 [0,72 ; 8,11] 
  Forceps e Ventosa 34 5,83 [1,66 ; 20,45] 32 6,61 [1,61 ; 27,13] 
Medicação da mãe  

      
  Não 193 

  
176 

  
  Sim 34 2,80 [1,20 ; 6,54] 31 3,17 [0,43 ; 23,34] 
GS da mãe (ABO) 
  A,B,AB 139 

  
130 

  
  O 88 2,43 [1,17 ; 5,06] 77 2,62 [1,12 ; 6,17] 
Relatório do exame físico 

     
  Normal 181 

  
167 

  
  Alterado 45 2,12 [0,95 ; 4,730] 40 1,98 [0,72 ; 5,42] 
Patologias da mãe 

      
  Não 174 

  
157 

  
  Sim 52 1,97 [0,90 ; 4,30] 50 0,46 [0,08 ; 2,83] 
GS do RN (Rh) 

      
  Negativo 17 

     
  Positivo 35 3,44 [0,94 ; 12,65] 

   
GS do RN (ABO) 

      
  A, B, AB 30 

     
  O 22 2,40 [0,77 ; 7,44] 

   
RMA (horas) 204 1,04 [0,99 ; 1,09] 

   
Perímetro cefálico (cm) 219 0,80 [0,61 ; 1,06] 

   
Idade pai (anos) 214 1,05 [0,99 ; 1,12] 

   
Legenda: OR - Odds ratio; IC – Intervalo de confiança; GS – Grupo sanguíneo; RN – Recém-nascido; 
RMA – Ruptura de membranas amnióticas.  
* no modelo foram utilizadas as primeiras sete variáveis apresentadas na tabela 
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A análise estatística efectuada aos valores de bilirrubina transcutânea é 
apresentada na Tabela 10. Nesta análise são comparadas as medidas de 
tendência central (média e mediana), e os respectivos valores de p resultantes 
dos testes estatísticos efectuados, de acordo com o tipo de distribuição. 

Os resultados da comparação dos valores de bilirrubina séricos são 
apresentados no anexo 7. 

 

Tabela 10 - Comparação dos recém-nascidos com e sem hiperbilirrubinemia: análise estatística 
dos valores de bilirrubina transcutânea 

Intervalo de 
tempo 

Sem hiperbilirrubinemia  Com hiperbilirrubinemia 
p 

Mediana (n) 
 

Mediana (n) 
  0-8h 0,00 (77)  1,10 (16)    0,140  a) 

  8-16h 0,15 (163)  2,30 (27) < 0,001  a) 
    Média (n)  Média (n) 

 

 
16-24 2,57 (175)  4,99 (30) < 0,001  b) 

 
24-32h 3,82 (186)  6,50 (31) < 0,001  b) 

 
32-40h 4,80 (180)  7,46 (28) < 0,001  b) 

 
40-48h 5,76 (174)  9,09 (22) < 0,001  b) 

 
48-56h 6,26 (105)  10,56 (13) < 0,001  b) 

 
56-64h 6,17 (75)  11,09 (7) < 0,001  b) 

a) Teste de Mann-Whitney    b) Teste t de Student 

 
Com os valores de bilirrubina transcutânea, em cada intervalo de tempo, 

foram calculados os melhores valores de cutt off, que indicam o limiar acima do 
qual o risco de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia subsequente está 
aumentado. Foram também calculados os respectivos valores de sensibilidade e 
especificidade, área abaixo da curva receiveing operator characteristic e intervalos de 
confiança. Estes resultados são detalhados na Tabela 11 e apresentados de 
forma gráfica na Figura 5. No gráfico, os valores superiores ao limiar 
apresentado para cada intervalo de tempo, representam um maior risco de 
desenvolvimento de hiperbilirrubinemia subsequente.  
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Tabela 11 - Valores de cut off de bilirrubina transcutânea
de hiperbilirrubinemia

Intervalo de 
tempo 

Cut off de 
BTc (mg/dl)

 8-16h 1,7 

 16-24h 3,3 

 24-32h 5 

 32-40h 5,7 

 40-48h 7,7 

 48-56h 8,5 

 56-64h 10,1 
Legenda: BTc – Bilirrubina transcutânea; Esp 
AUC - Área abaixo da curva receiveing operator characteristic

Figura 5 - Gráfico ilustrativo dos valores de 
de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia

Nas próximas tabelas são apresentados os resultados da aplicação dos 
diversos algoritmos, como descrito na metodologia. 

Foi aplicado o algoritmo gain ratio
Tabela 12 são apresentados os coeficientes das variáveis que apresentaram 
maior valor discriminante. 

 

 Resultados 

bilirrubina transcutânea indicativos do risco de desenvolvimento 
hiperbilirrubinemia 

de 
(mg/dl) Esp Sen AUC IC 95% 

0,64 0,70 0,64 [0,36 ; 0,92] 
0,66 0,80 0,63 [0,39 ; 0,87] 
0,88 0,71 0,61 [0,31 ; 0,92] 
0,64 0,89 0,82 [0,68 ; 0,95] 
0,77 0,82 0,89 [0,76 ; 1,00] 
0,73 0,92 0,85 [0,75 ; 0,96] 
0,96 0,86 0,98 [0,95 ; 1,00] 

ilirrubina transcutânea; Esp – Especificidade; Sen – Sensibilidade;  
receiveing operator characteristic; IC – Intervalo de confiança. 

 

 

ilustrativo dos valores de cut off de bilirrubina transcutânea indicativos do risco 
de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia subsequente 

Nas próximas tabelas são apresentados os resultados da aplicação dos 
diversos algoritmos, como descrito na metodologia.  

gain ratio ao conjunto de todas as variáveis. Na 
s os coeficientes das variáveis que apresentaram 



Resultados 47 

Tabela 12 – Resultados da aplicação do algoritmo gain ratio por ordem decrescente de coeficiente 
de importância 

Variável Coeficiente 
Perímetro cefálico 0.324 
Bilirrubina transcutânea 8-16h 0.295 
Bilirrubina transcutânea 16-24h 0.184 
Bilirrubina transcutânea 24-32h 0.096 
Bilirrubina transcutânea 32-40h 0.083 
Bilirrubina transcutânea 40-48h 0.049 
Idade do pai 0.047 
Necessidade de reanimação 0.038 
Idade gestacional 0.034 
Medicação da mãe 0.027 

 

 

Antes da aplicação dos diferentes algoritmos, foi seleccionado o conjunto de 
variáveis que optimiza os resultados. Este conjunto foi conseguido através da 
conjugação dos resultados obtidos com a aplicação da regressão logística das 
variáveis e da aplicação do algoritmo gain ratio. O respectivo conjunto é 
apresentado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Composição do subconjunto de variáveis seleccionadas para o modelo 

Variáveis seleccionadas 

 
Idade da mãe 

 
Idade do pai 

 
Perímetro cefálico 

 
Patologias da mãe 

 
Medicação habitual da mãe 

 
Idade gestacional 

 
Relatório do exame físico 

 
Tipo de parto 

 
Grupo sanguíneo do recém-nascido Rh 

 
Grupo sanguíneo do recém-nascido ABO 

  Grupo sanguíneo da mãe ABO 
 

A Tabela 14 apresenta a comparação dos resultados da aplicação dos 
diferentes classificadores aos subconjuntos de dados. Os diferentes algoritmos 
são comparados em termos precisão, especificidade e sensibilidade. 
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Tabela 14 – Comparação da aplicação dos diferentes algoritmos aos subconjuntos de dados, em termos precisão, especificidade e sensibilidade 

Subconjuntos testados 

Algoritmos 

J48 SC NB BN MP SMO SL 

AUC Esp Sen AUC Esp Sen AUC Esp Sen AUC Esp Sen AUC Esp Sen AUC Esp Sen AUC Esp Sen 

Factores de risco clínicos 

  Todos as variáveis 0,49 0,17 0,79 0,48 0,15 0,85 0,61 0,38 0,81 0,67 0,41 0,83 0,61 0,35 0,78 0,65 0,46 0,84 0,70 0,37 0,87 

 
FR conhecidos 0,50 0,18 0,84 0,46 0,15 0,84 0,65 0,36 0,82 0,73 0,41 0,82 0,68 0,50 0,84 0,70 0,51 0,89 0,71 0,44 0,86 

  Variáveis seleccionadas 0,47 0,15 0,85 0,46 0,15 0,85 0,72 0,41 0,86 0,74 0,37 0,85 0,70 0,50 0,82 0,53 0,22 0,84 0,72 0,32 0,85 
Bilirrubina transcutânea pré-alta 
  Bilirrubinas 24h 0,79 0,46 0,88 0,76 0,46 0,87 0,82 0,49 0,87 0,73 0,42 0,89 0,84 0,51 0,89 0,50 0,15 0,85 0,80 0,42 0,88 
  Bilirrubinas 48h 0,78 0,46 0,87 0,76 0,49 0,87 0,91 0,74 0,84 0,83 0,58 0,86 0,84 0,41 0,86 0,51 0,18 0,85 0,83 0,39 0,86 
Combinação de factores de risco e valores de bilirrubina até às 24h 
  Todos as variáveis 0,78 0,34 0,86 0,73 0,46 0,86 0,82 0,48 0,84 0,81 0,51 0,86 0,74 0,53 0,84 0,65 0,46 0,84 0,88 0,56 0,88 

 
FR conhecidos 0,75 0,44 0,87 0,73 0,46 0,85 0,85 0,60 0,88 0,86 0,61 0,90 0,79 0,58 0,86 0,73 0,56 0,90 0,86 0,58 0,87 

  Variáveis seleccionadas 0,75 0,39 0,85 0,77 0,46 0,87 0,88 0,56 0,87 0,87 0,66 0,92 0,81 0,46 0,83 0,72 0,54 0,89 0,89 0,56 0,90 
Combinação de factores de risco e valores de bilirrubina até às 48h 
  Todos as variáveis 0,78 0,34 0,85 0,74 0,46 0,86 0,94 0,76 0,86 0,87 0,58 0,86 0,77 0,55 0,85 0,67 0,50 0,83 0,85 0,51 0,87 

 
FR conhecidos 0,77 0,37 0,86 0,72 0,48 0,86 0,94 0,84 0,87 0,90 0,68 0,89 0,84 0,58 0,88 0,74 0,58 0,89 0,85 0,51 0,87 

  Variáveis seleccionadas 0,76 0,37 0,85 0,77 0,46 0,87 0,95 0,86 0,87 0,90 0,73 0,91 0,86 0,53 0,85 0,68 0,49 0,88 0,89 0,53 0,88 
Legenda: SC – Simple cart; NB - Naive bayes; BN – Bayes net; MP – Multilayer perceptron; SL – Simple logistic; Esp – Especificidade; Sen – Sensibilidade; AUC – Área 
abaixo da curva receiveing operator characteristic; FR – Factores de risco clínicos
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6. Discussão 

Nesta discussão, analisámos os resultados obtidos à luz dos objectivos 
propostos para a elaboração do estudo. 

Os tempos de internamento, nas maternidades de todo o mundo, ficaram 
mais curtos nos anos mais recentes. Este facto levou a que a icterícia passasse a 
decorrer em casa, longe da supervisão clínica, o que pode colocar os recém-
nascidos (RN) em elevado risco. Esta situação reforça a necessidade de realizar 
uma correcta previsão da icterícia e a implementação de estratégias de 
seguimento fiáveis na prevenção da hiperbilirrubinemia (Fouzas, et al., 2010; 
Hansen, 2009). 

 
Os primeiros resultados apresentados remetem para a evolução da icterícia 

neonatal e do kernicterus em Portugal, no período entre 2000 e 2009. Tanto a 
percentagem de icterícia como de kernicterus, nestes resultados, são superiores 
ao encontrado na literatura. A literatura apresenta uma percentagem próxima 
dos 10% de RN a desenvolverem hiperbilirrubinemia e os resultados obtidos 
apontam para os 18,4% (Riskin, et al., 2003; Smitherman, et al., 2006). Esta 
diferença pode contudo dever-se à divergência existente na literatura nas 
diferentes formas de classificação da hiperbilirrubinemia. 

No respeitante ao kernicterus, os dados obtidos, de 4,8 por 100 000 
nascimentos encontram-se acima do intervalo de valores apresentado pela 
literatura, de 0,4 a 2,9 por 100 000 nascimentos (Fay, et al., 2009; Manning, et 
al., 2007; Trikalinos, et al., 2009). O kernicterus é uma condição rara e não é de 
comunicação obrigatória, situação que pode provocar esta diferença nos 
resultados, contudo pode também representar uma diferença importante entre 
Portugal e os restantes países desenvolvidos. 

Nos RN incluídos no estudo, 15,4 % destes desenvolveram 
hiperbilirrubinemia com necessidade de tratamento, percentagem próxima dos 
11% apresentados por Gonçalves, et al (2011), num estudo com critérios de 
inclusão semelhantes. 
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No tocante aos objectivos estabelecidos, o primeiro, propunha-se a 

identificar novas variáveis que permitam identificar o surgimento de 
hiperbilirrubinemia neonatal. 

A análise estatística simples aponta a idade gestacional (IG) como o factor 
de risco mais importante na avaliação do risco de desenvolvimento da 
hiperbilirrubinemia neonatal (p=0,001). Este facto é confirmado pela regressão 
logística ajustada que revela que quanto menor a IG, maior será a probabilidade 
de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia, chegando os RN de IG entre as 35 
e 36 semanas a apresentar um risco de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia 
aproximadamente 10 vezes superior aos RN de termo. 

O mesmo é suportado pela literatura, que aponta ainda a imaturidade 
hepática dos RN prematuros como a sua principal causa (Hulya, et al., 2008). 

O segundo factor de risco mais importante, neste estudo, é a idade da mãe 
(p=0,011). Os RN de mães mais velhas apresentam uma probabilidade superior 
de desenvolvimento de icterícia neonatal. Assim, a probabilidade aumenta 1,1 
por cada ano de idade das mães.  

Também este facto não é novo, uma vez que a American Academy of 
Pediatrics (AAP) aponta a idade da mãe superior a 25 anos como um factor de 
risco minor, no entanto, no nosso estudo surgiu como um factor determinante 
(AAP, 2004).  

Seguidamente, o terceiro factor de risco mais importante no estudo foi o 
tipo de parto (p=0,013), com os partos distócicos por ventosa ou fórceps, a 
terem uma probabilidade maior de ocorrência de icterícia neonatal do que os 
partos eutócicos e partos por cesariana. Os RN de partos distócicos vaginais 
apresentam uma probabilidade 6,6 vezes maior de desenvolvimento de 
hiperbilirrubinemia.  

O tipo de parto não é habitualmente descrito como um factor de risco da 
hiperbilirrubinemia. Os partos com auxílio de ventosa ou fórceps são 
frequentemente causadores de lesões no RN, tais como cefalohematomas que, 
pelo aumento da necessidade de degradação dos glóbulos vermelhos, podem 
provocar hiperbilirrubinemia.  

O consumo de medicação por parte da mãe (p=0,014) também se revelou 
muito importante e com significado estatístico. No entanto, quando calculado o 
odds ratio ajustado verificou-se que este resultado não foi significativo, ficando a 
dever-se às relações entre variáveis.  

O grupo sanguíneo (GS) da mãe, na classificação ABO (p=0,015), também 
se revelou estatisticamente significativo, ao contrário do GS da mãe Rh 
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(p=0,804). Os RN filhos de mãe com GS O apresentam um risco 2,6 vezes 
superior aos restantes de desenvolverem hiperbilirrubinemia.  

Estes resultados estão também de acordo com a literatura, que refere que 
com a introdução do rastreio e tratamento da incompatibilidade Rh quase 
universais, a incompatibilidade ABO, revela-se agora como a mais importante 
causa de doença hemolítica do RN (Bakkeheim, 2009; Watson, 2009). 

Infelizmente não obtivemos dados suficientes para avaliar factores de risco 
como a raça das mães e pais sobretudo devido à distribuição demográfica da 
região onde a maternidade se insere e também da população portuguesa.  

Todos os outros factores de risco descritos na literatura, tais como 
aleitamento materno exclusivo, peso ao nascimento, perda de peso, sexo 
masculino, irmãos com icterícia ou fototerapia, entre outros, não se mostraram 
relevantes neste estudo.  

O aleitamento materno e a perda de peso excessiva, considerados na 
literatura como importantes para o surgimento da icterícia neonatal, não se 
revelaram importantes no estudo mas este facto poderá estar associado ao 
desenho do próprio estudo, uma vez que as perdas de peso significativas 
podem ocorrer após a alta hospitalar, o que não foi considerado no estudo 
(Salas, et al., 2009). 

A aplicação do algoritmo gain ratio identificou a variável perímetro cefálico 
como a de maior poder discriminativo, algo de inesperado e não confirmado na 
análise estatística. 

Resumindo, consideramos importante incluir na avaliação do risco de 
desenvolvimento de icterícia neonatal as variáveis: IG, tipo de parto, idade da 
mãe e GS da mãe, nomeadamente a tipagem ABO.  

 
O segundo objectivo pretendia prever com precisão, ao nascimento, o 

surgimento da hiperbilirrubinemia neonatal. Assim, para a elaboração deste 
modelo, como pretendíamos prever o risco de desenvolvimento da 
hiperbilirrubinemia ao nascimento, utilizámos todas as variáveis, excepto os 
valores das bilirrubinas dos RN.  

Uma selecção criteriosa das variáveis, decorrente da análise estatística e da 
aplicação do algoritmo gain ratio, permitiu eliminar variáveis que estariam a 
introduzir ruído, e em todos os algoritmos permitiu melhores resultados. 

O algoritmo com melhor performance foi o bayes net, seguido dos algoritmos 
naive bayes e simple logistic.  

Comparando com a literatura, e com o estudo de Chou, et al (2003) que 
igualmente procurava prever a indicação para fototerapia, o presente estudo 
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apresenta resultados substancialmente melhores, com valores de área abaixo da 
curva receiveing operator characteristic (AUC) de 0,74 comparativamente com os 
0,69 (Chou, et al., 2003). 

Contudo, comparando com outros estudos, sobretudo um estudo 
desenvolvido por Newman, et al (2005), que procura prever os valores de 
hiperbilirrubinemia acima dos 25 mg/dl, e salvaguardando as diferenças, o 
nosso estudo fica aquém dos 0,83 apresentados. 

 
O terceiro objectivo ambicionava prever o surgimento da 

hiperbilirrubinemia neonatal, com melhor precisão do que os métodos 
tradicionalmente utilizados. Apesar das diferenças encontradas entre os 
diferentes estudos da literatura, questão já abordada no capítulo 3, comparámos 
os resultados obtidos com os da literatura existente. 

Foram realizadas análises comparativas entre os modelos que utilizavam 
apenas os valores de bilirrubina, e também os que faziam a combinação destes 
valores de bilirrubina com os factores de risco. 

Começando pelos valores de bilirrubina, os estudos encontrados 
procuravam prever o risco de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia posterior 
através dos valores de bilirrubina antes da alta. No nosso estudo, identificamos 
dois momentos, as 24 e 48 horas de vida dos RN para prever a necessidade de 
fototerapia. 

Às 24 horas de vida do RN obtivemos uma AUC de 0,84 utilizando o 
multilayer perceptron. O resultado obtido enquadra-se no intervalo de confiança 
apresentado pelo estudo com melhor precisão encontrado, pelo que não se 
pode afirmar que o resultado obtido seja superior (Keren & Bhutani, 2007).  

Às 48 horas de vida do RN utilizando o naive bayes obtivemos uma AUC de 
0,91, um valor superior ao encontrado na literatura. Contudo este resultado 
pode ficar a dever-se à proximidade entre a previsão e o resultado obtido. Neste 
subconjunto de dados estamos a utilizar os valores de bilirrubina no intervalo 
entre as 40 e as 48 horas de vida dos RN sendo que, em média, os RN iniciaram 
tratamento às 45,5 horas de vida. 

No entanto, o que se faz na realidade é uma conjugação entre os factores de 
risco e os valores de bilirrubina, como sugerido pelas recomendações 
internacionais, e que, como podemos verificar na literatura, apresenta melhores 
resultados. 

Assim, às 24 horas de vida do RN, a aplicação do simple logistic obteve AUC 
de 0,89, valor superior ao melhor encontrado na literatura, os 0,86 com 
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intervalo de confiança de [0,84 – 0,88] apresentados no estudo de Newman, et 
al (2005). 

Às 48 horas de vida do RN, o naive bayes obteve uma AUC de 0,95, contudo, 
tal como referido anteriormente, este valor é influenciado pela proximidade da 
previsão e do início médio de tratamento. 

Resumindo, e novamente salvaguardando as diferenças, a aplicação de 
técnicas de data mining permitiu construir modelos com melhores resultados 
do que todos os encontrados na literatura. 

 
O quarto e último objectivo pretendia promover a detecção precoce e o 

correcto diagnóstico da hiperbilirrubinemia neonatal, reduzindo assim o tempo 
de hospitalização, o número de readmissões e a agressividade desnecessária nos 
tratamentos. 

Um dos achados mais interessantes do estudo é a importância de que se 
revestiu a avaliação da bilirrubina transcutânea (BTc) aos RN. No estudo, o 
valor de BTc mostrou diferenças estatisticamente significativas após as 
primeiras 8 horas de vida do RN, reforçando a importância de uma rotina de 
medição precoce da BTc a todos os RN. Esta avaliação simples, não invasiva e 
sem custos é já identificada na literatura como uma forma efectiva de reduzir 
procedimentos desnecessários como as análises sanguíneas e o estudo vem 
reforçar a sua importância (Hansen, 2009; Randev & Grover, 2010; Trikalinos, 
et al., 2009). 

Uma avaliação dos valores de cut off da BTc permitiu estabelecer um limiar 
de BTc para cada idade pós-natal, indicativo do desenvolvimento de 
hiperbilirrubinemia posterior. Assim, em cada intervalo de idade do RN, 
podemos fazer uma avaliação simples, com os valores de BTc, sobre se o RN 
tem ou não um risco aumentado de desenvolver hiperbilirrubinemia. Este 
gráfico poderá de futuro servir como um importante instrumento para a 
detecção precoce da icterícia neonatal. Contudo, a precisão conseguida com 
esta análise, para cada limiar, poderá ainda ser melhorada futuramente através 
da recolha de um maior número de casos. 

 
Como referido, a média de idade dos RN no inicio dos tratamento, ronda as 

45,5 horas de vida, valor muito próximo da hora possível de alta hospitalar. Isto 
faz-nos acreditar que uma avaliação precoce correcta, que pode ser efectuada 
pelos métodos propostos, avaliação da BTc e aplicação de data mining, poderão 
permitir efectivamente diminuir os tempos de internamento, bem como 
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diminuir os diagnósticos incorrectos e evitar, pelo mesmo motivo, 
reinternamentos. 

6.1. Limitações 
As limitações temporais para elaboração do estudo levaram a que a recolha 

de dados fosse efectuada pelo período de um mês. O que, fazendo uma análise 
retrospectiva, nos parece agora ter limitado o estudo, como iremos justificar 
seguidamente. Na análise de algumas variáveis, foram encontradas tendências, 
contudo sem significado estatístico. Hipoteticamente, um maior número de 
casos poderia tornar essas tendências em resultados estatisticamente 
significativos, nomeadamente o GS do RN (p= 0,056) ou a presença de 
patologia materna (p=0,085). 

No mesmo sentido, a colheita dos valores de BTc, permitiram a criação de 
um gráfico de limiares preditivos de hiperbilirrubinemia, contudo verificamos 
que a precisão obtida, por exemplo, AUC de 0,63 às 24 horas de vida do RN, 
poderá ainda ser melhorada com a introdução de mais dados. 

Outra das limitações do estudo prende-se com o desenho do mesmo. O 
estudo decorreu apenas durante o primeiro internamento da vida dos RN, 
sendo que a variável de resultado, o diagnóstico de hiperbilirrubinemia, foi 
estabelecido pela indicação dos pediatras para fototerapia. Esta abordagem 
pode ser redutora e introduzir um viés importante, uma vez que o estudo 
carece de uma avaliação posterior, que noutros estudos é realizada cerca dos 5 a 
7 dias de vida. Esta avaliação permite identificar os RN que desenvolveram 
hiperbilirrubinemia após a alta hospitalar, verificando também os que 
necessitaram de reinternamento e a adequação dos tratamentos que receberam 
no internamento. Na maternidade em que o estudo decorreu, não é realizada 
esta avaliação posterior. 

Reconhecemos ainda que o facto de o estudo se confinar a apenas uma 
maternidade impossibilita a generalização dos resultados obtidos.  

Apesar do software utilizado, o Weka, apresentar versões de todos os 
algoritmos que pretendíamos estudar, reconhecemos também que poderíamos 
ter optado por comparar os resultados obtidos com os de outros programas de 
data mining, tais como: KNIME (Konstanz Information Miner), o Rapid 
Miner, o R, ou o SPSS Clementine. 
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7. Conclusões e 
recomendações 

A hiperbilirrubinemia neonatal continua indiscutivelmente a ser uma das 
grandes preocupações dos pediatras das maternidades de todo o mundo, 
sobretudo pela sua prevalência e pela elevada taxa de morbilidade associada. 

A utilização de novas tecnologias nesta área específica da pediatria 
pretendeu obter uma nova visão sobre o problema e abrir novos horizontes 
através da aplicação das técnicas de data mining que têm proporcionado 
excelentes resultados noutros campos da medicina. 

Diversas dificuldades fizeram parte deste longo percurso que foram 
enfrentadas com empenho e perseverança, nomeadamente, o facto do registo 
clínico do recém-nascido (RN) ser ainda em formato de papel e algumas 
lacunas na formação do mestrando relativamente às tecnologias de informação, 
visto a sua formação base ser na área da saúde.  

As dificuldades enumeradas tiveram o seu oposto em alguns aspectos 
facilitadores como foram a escolha do local do estudo e do próprio tema, com 
os quais o formando estava bem familiarizado por ser o seu local de trabalho e 
ainda o interesse demonstrado por todos os intervenientes no estudo. 

No final do estudo podemos afirmar que os objectivos propostos foram em 
grande parte atingidos com sucesso. 

Um dos principais achados deste estudo prende-se com a importância da 
avaliação precoce da bilirrubina transcutânea dos RN a partir das 8 horas de 
vida. Este achado permitiu ainda a elaboração de um nomograma de limiares 
preditivos de hiperbilirrubinemia que será uma ferramenta muito útil a utilizar 
diariamente pelos enfermeiros e pediatras na avaliação da hiperbilirrubinemia 
neonatal. 

Por outro lado, a aplicação de técnicas de data mining permitiu obter 
previsões substancialmente melhores do que os métodos tradicionalmente 
utilizados, o que pode de futuro melhorar substancialmente o diagnóstico da 
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hiperbilirrubinemia neonatal. Nomeadamente, foi conseguida uma previsão da 
hiperbilirrubinemia, às 24 horas de vida do RN, com precisão de 89%. 

Neste estudo ficou patente a necessidade da realização de um rastreio 
universal a todos os RN para avaliação do risco de desenvolvimento de 
hiperbilirrubinemia neonatal antes da alta. É também recomendado que este 
rastreio universal seja acompanhado por uma avaliação posterior à alta, por 
exemplo, no momento do rastreio metabólico, sobretudo nos RN identificados 
com risco médio ou alto de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia.  

O diagnóstico da hiperbilirrubinemia neonatal poderá ser efectivamente 
melhorado se for implementada nas maternidades uma avaliação a todos os 
RN, da bilirrubina transcutânea, no primeiro dia de vida e realizada uma 
correcta previsão do risco. 

A informatização do processo clínico do RN permitiria a integração com 
sistemas de apoio à decisão, que com a implementação de técnicas de data 
mining lhes permitiria emitir recomendações muito precisas e melhorar 
significativamente o diagnóstico da icterícia neonatal. 

Resumindo, acreditamos que esta dissertação é um bom exemplo dos 
importantes contributos que a Informática Médica pode representar para a 
expansão do conhecimento científico. 
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8. Trabalho futuro 

A realização deste trabalho permitiu identificar diversas áreas nas quais 
poderá ser muito produtivo trabalhar futuramente para continuar a melhorar o 
diagnóstico e promover um tratamento mais precoce na hiperbilirrubinemia 
neonatal. 

Neste sentido, duas áreas poderiam ser trabalhadas mais exaustivamente. A 
primeira reflecte a importância da construção de nomogramas de previsão de 
hiperbilirrubinemia, com valores de bilirrubina transcutânea, específicos e 
validados para cada maternidade. Noutro sentido, o desenvolvimento e 
aplicação de sistemas de apoio à decisão clínica poderá obter resultados muito 
positivos. 

Ambos os estudos deveriam partir das seguintes premissas:   
- Implementação de um protocolo de avaliação da bilirrubina transcutânea a 

todos os recém-nascidos (RN), durante o internamento, em períodos não 
superiores a 12 horas, o que permitiria posteriormente definir uma correcta 
avaliação do risco para a realidade portuguesa; 

- Implementação das recomendações da American Academy of Pediatrics, 
sobretudo para a avaliação do risco, e indicações para tratamento, fototerapia e 
exsanguíneo-transfusão, de forma a evitar a variabilidade nos diagnósticos 
realizados pelos diferentes pediatras; 

- Informatização do processo clínico do RN, o que permitiria um melhor 
armazenamento dos dados e facilitaria a sua análise, reforçando a ideia de que o 
data mining se debruça sobretudo sobre grande quantidade de dados; 

- Implementação de uma consulta de vigilância a todos os RN, após a alta, 
cerca dos 5 a 6 dias de vida de forma a fazer um rastreio da hiperbilirrubinemia 
neonatal correctamente, independentemente de terem realizado ou não 
fototerapia. Esta consulta poderia dar excelentes indicações sobre a efectividade 
do tratamento, e sobre os RN que passaram despercebidos ao rastreio realizado 
no internamento. 
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Os dados internacionais e sobretudo os da realidade portuguesa, indicam 
que existe ainda um longo caminho a percorrer no diagnóstico e tratamento da 
icterícia neonatal por forma e evitar as consequências que poderão advir tanto 
da doença como da inadequação dos tratamentos ministrados.  
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1. Abstract 
 

Hyperbilirubinemia is emerging as an increasingly common problem in 
newborns due to a decreasing hospital length of stay after birth.  

Hence, the aim of this study was to improve the diagnosis 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, from February to March of 
2011.  

A total of 227 healthy newborn infants with 35 or more weeks of gestation 
were enrolled in the study.  

Different subsets were tested in the model with different algorithms using 
Weka data mining toolkit. The accuracy of results was compared with the 
traditional methods for prediction of hyperbilirubinemia. 

The application of different classification algorithms to the collected data 
allowed predicting subsequent hyperbilirubinemia with high accuracy. In 
particular, at 24 hours of life of newborns, the accuracy for the prediction of 
hyperbilirubinemia was 89%. 

Hence, the findings of our study sustain that, new data analysis approaches, 
such as data mining, may support medical decision, contributing to improve 
diagnosis in neonatal jaundice. 

 
2. Keywords 

Data Mining, Classification, Neonatal Hyperbilirubinemia, Neonatal 
Jaundice, Prognosis 
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3. Abbreviations 

TSB - Total serum bilirubin 
TcB  - Transcutaneous bilirubin 
AAP -  American Academy of Pediatrics 
NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence 
AUC - Area under the receiving-operator characteristic curve 
CRF – Clinical Risk Factors 
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5. Introduction 

Neonatal jaundice is the most common clinical manifestation of newborns 
(Bhutani, Vilms, & Hamerman-Johnson, 2010; Keren, et al., 2008).  

In the vast majority of newborns, jaundice is a benign condition. However, 
an incorrect or delayed diagnosis may put newborns at risk of developing 
kernicterus.  

Kernicterus is the chronic form of bilirubin encephalopathy and occurs 
when the deposition of bilirubin in the brain causes irreversible damage (Besser, 
et al., 2010; Smitherman, et al., 2006). 

The correct identification of newborns at risk of developing severe 
hyperbilirubinemia and kernicterus is essential for an early treatment. 
Therefore, preventing bilirubin levels toxic to the newborn, especially for their 
immature central nervous system, as become a main concern for pediatricians 
(Besser, et al., 2010; Randev & Grover, 2010). 

Assessing the risk of neonatal jaundice is currently done with the support of 
specific nomograms that take into account the age of the newborns, the serum 
or transcutaneous bilirubin levels and associated risk factors. Bhutani’s 
nomogram is the most widespread and it’s also suggested by the guidelines 
published by AAP and NICE (AAP, 2004; NICE, 2010). 

Despite the use of different methodologies to assess the risk of developing 
neonatal hyperbilirubinemia, several studies point to a growing resurgence of 
bilirubin encephalopathy and kernicterus, identifying the need to improve 
diagnosis (Burke, et al., 2009; Manning, et al., 2007). 
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In other areas of medicine, data mining has proven to be a huge added value 
by contributing with new discoveries and improving the results obtained with 
other methodologies (Chen, et al., 2011). 

Thus, the application of data mining techniques can be an excellent way to 
improve the diagnosis of neonatal jaundice, contributing to the reduction in 
cases of newborns whose misjudgment of the risk of the development of 
hyperbilirubinemia can put in danger. 

To our knowledge, no other study used data mining techniques to improve 
the diagnosis of neonatal jaundice. 

Hence, the purpose of this study is to improve the diagnosis of neonatal 
jaundice with the application of data mining techniques. 

 

 

6. Literature review 
 

6.1. Neonatal jaundice 

Neonatal jaundice is defined as the yellowing of skin and sclera by 
deposition of bilirubin. The process in newborns at term and preterm infants is 
similar: the need for modification of fetal to adult hemoglobin increases the 
destruction of fetal red blood cells, increasing the amount of bilirubin that 
reaches the liver. Simultaneously, immaturity limits the metabolism and 
excretion of bilirubin (Besser, et al. 2010; Randev & Grover, 2010). 

Hyperbilirubinemia, the cause of jaundice, appears in approximately 60% of 
the newborns at term and almost all preterm neonates, with a prevalence 
greater than 80%, the most common clinical manifestation in newborns (NICE, 
2010; Rennie, Burman-Roy, & Murphy, 2010). 

In most cases, jaundice manifests during the first week of life, reaching a 
peak between 3 and 5 days of life of newborns, and usually begins to resolve 
itself around from 7 to 10 days of life having a benign course, although about 
10% of jaundiced newborns continue visibly jaundiced at the age of 1 month 
(Bakkeheim, 2009, Rennie et al., 2010). 

The severe hyperbilirubinemia, defined as total serum bilirubin (TSB) above 
the 95th percentile for age, occurs at about 9% of the newborns during the first 
week of life. Without appropriate intervention, a gradual increase in 
hyperbilirubinemia, greater than 25 or 30 mg/dl, puts newborns at risk of brain 
damage induced by bilirubin (Smitherman, Stark, & Bhutani, 2006). 
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6.2. Risk assessment 

Currently, the study performed by Bhutani, Johnson & Sivieri (1999) 
provides the basis for the recommendations of the AAP and the NICE used by 
pediatricians and nurses in maternity wards worldwide. In this study, the 
authors explored, evaluated and proposed a strategy to prevent kernicterus and 
acute bilirubin encephalopathy. According to these authors, the TSB or 
transcutaneous bilirubin (TcB) measurement at the time of metabolic screening, 
carried out by the sixth day of life of the newborn, can be used together with a 
bilirubin nomogram, proposed by them, to predict the risk of subsequent 
hyperbilirubinemia (Bhutani, et al. 1999; Smitherman, et al., 2006). 

The ability to uniformly set the intensity of hyperbilirubinemia to a certain 
age in hours and correctly identify the risk of developing severe 
hyperbilirubinemia allows pediatricians to identify newborns that could benefit 
from follow-up, and also avoids the cost of potential interventions in newborns 
at low risk (Smitherman, et al., 2006). 

 
6.3. Predicting hyperbilirubinemia  

Different studies point to three ways to predict the onset of 
hyperbilirubinemia.  

Through the classification of known risk factors, by assessing serum or 
transcutaneous bilirubin, or an integrated approach that encompasses the 
combination of risk factors with serum bilirubin and transcutaneous.  

The isolated use of risk factors is identified as the most poor in terms of 
predictive ability (Young et al., 2001). 

In another sense, the evaluations of serum and transcutaneous bilirubin in 
the first day of life of the newborn have shown a significant correlation with 
the subsequent development of hyperbilirubinemia (Bernaldo & Segre, 2004; 
Newman, et al., 2005). 

However, this correlation is even more significant when the evaluation of 
measurements of serum or transcutaneous bilirubin are combined with the risk 
factors, especially when the bilirubin levels are high (Keren, et al., 2008; 
Maisels, 2010; Newman, et al., 2005) Young, et al., 2001). 

Different studies indicate the predictive ability of their methods of 
evaluation of neonatal hyperbilirubinemia. However, the predictive outcome – 
severe hyperbilirubinemia – was defined differently in the studies of different 
strategies for risk assessment. This important factor makes it difficult to 
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compare the accuracy of forecasts made with the different methodologies 
proposed. 

While some studies present a value above the 95th percentile on the Bhutani 
nomogram to predict as a result, others point TSB values higher than 20 mg/dl, 
or 25 mg/dl regardless of age of the newborn, or even an indicative value for 
phototherapy according to the respective American Academy of Pediatrics 
(AAP) nomogram as a result of interest.  

Thus, the definition of severe neonatal hyperbilirubinemia can affect many 
important factors found with the different models and also the predictive 
accuracy of the model (Keren & Bhutani, 2007). 

A common way to summarize the accuracy of a method, particularly in the 
prediction tests with continuous test results, is the use of the area under the 
receiving-operator characteristic curve (AUC).  

Table 1 presents a comparative analysis between the different predictive 
methods, according to the outcome and predictive accuracy. 

Table 1 – Comparison of the accuracy of traditional risk assessment strategies in the prediction of 
hyperbilirubinemia (adapted from Keren & Bhutani, 2007) 

Prediction model Predictive outcome AUC  95% CI 

CRF  

 Chou, 2003 Indication for phototherapy 0.69 not reported 

 Chou, 2003 TSB > 20 mg/dl 0.79 not reported 

 Keren, 2005 TSB > 95th percentile 0.71 (0.66-0.76) 

 Newman, 2005 TSB > 20 mg/dl 0.69 not reported 

 Newman, 2005 TSB > 25 mg/dl 0.83 (0.77-0.89) 

Pre-discharge TSB    
 

 Keren, 2005 TSB > 95th percentile 0.83 (0.80-0.86) 

 Newman, 2005 TSB > 20 mg/dl 0.79 (0.77-0.81) 

  Newman, 2005 TSB > 25 mg/dl 0.83 (0.77-0.89) 

Combination of TSB and CRF  

  Newman, 2005 TSB > 20 mg/dl 0.86 (0.84-0.88) 

 
AUC – Area under the receiving-operator characteristic curve; CI – Confidence 
interval; CRF – Clinical risk factors; TSB – Total serum bilirubin 
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6.4. Data Mining 

Data mining is one of the newest areas of computer science that uses 
various techniques from statistics, database management, pattern recognition, 
and machine learning, one of the areas of artificial intelligence.  

The basis of the methodologies of data mining is its ability to find patterns 
and relationships within large quantities of data that can enable the construction 
of models that meet the task of assigning the class label at unlabeled cases, with 
the combination of statistical methods, artificial intelligence and database 
management (Malucelli, et al., 2010; Worachartcheewan, et al., 2010). 

Data mining techniques have thus successfully been applied in a variety of 
forecasting tasks (Chen, et al., 2011). 

By identifying hidden patterns, data mining can get information that allows a 
new perspective on certain diseases and to find knowledge that can foster 
additional research in several areas of medicine. The high degree of accuracy of 
the models developed is a good example of data mining's contribution to 
medicine (Delen, et al., 2005). 

 
7. Material and methods 

1 – Business understanding – Different recent studies point out the need to 
improve the diagnosis of neonatal jaundice to prevent severe 
hyperbilirubinemia and kernicterus. Hence, it is important to explore new 
methodologies that can provide better results than the traditional methods, 
such as data mining. After examining the different data mining tools, the 
software WEKA version 3.6, was chosen mainly because of its characteristics: 
it’s a user-friendly tool for health professionals and as a free application, do not 
represent costs (Vianna, et al., 2010). 

Compared with the studies identified in the literature it’s expected that data 
mining techniques allow to obtain predictions with better precision than know 
traditional methods. 

2 – Data comprehension – The study was performed at the Obstetrics 
Department of the Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E., North Portugal, 
during the period from February to March of 2011.  

Healthy newborn infants with 35 or more weeks of gestation were included 
in the study. With this condition, 4 cases were excluded from the 231 in the 
initial sample. 

The collected data included: mother and father information, brothers 
information, gestational information, delivery information, physical exam of the 
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newborn and clinical information of all hospital stay. Over 70 variables were 
collected and analyzed.  

Also, transcutaneous bilirubin levels were measured from birth to hospital 
discharge with maximum time intervals of 8 hours between measurements, 
using a noninvasive bilirubinometer, the JM-103 Jaundice Meter from Konica 
Minolta, following the manufacturer’s instructions. Once hyperbilirubinemia 
was diagnosed and phototherapy was provided, the further bilirubinometer 
measurements were not performed. 

3 – Data preparation – Statistical analysis identified the need to eliminate 
variables with no information and the integration of similar data. After the 
preparation of data, 60 variables remained, plus the transcutaneous bilirubin 
levels. The final database was converted to be modeled using WEKA. 

4 – Modeling – To perform data modeling, different WEKA classification 
algorithms were chosen: J48; simple cart, naive bayes, multilayer perceptrom; bayes net; 

sequential minimal optimization and simple logistic. 
The tests were performed using internal 10-fold cross validation. The 

internal cross-validation is used to determine how the quality of a learning 
algorithm will be affected in separate sets of data. 
The average performance provides an estimate of the performance of the 
classifier built from the entire data set (Chen et al. 2011; Delen, et al. 2010; 
Kuzniewicz, et al., 2008). 

All classification algorithms were tested for different subsets of variables 
and compared in terms of accuracy, sensitivity and sensitivity. 

The different subsets corresponded to three different moments. First we 
used only risk factors that were obtained immediately after the newborns birth. 

We also tested the algorithms with the TcB levels, without other risk factors, 
obtained until 24 and 48 hours of life of the newborn. 

Finally, we tested the combination of the risk factors and the TcB levels at 
24 and 48 hours of life of the newborn. 

 
8. Results 

From the total of 227 newborn infants included into the study, 35 cases 
(15.4%) were diagnosed with hyperbilirubinemia and treated with 
phototherapy, the predictive outcome of the study. 

The 35 newborn infants treated with phototherapy initiated treatment with a 
medium age of 45.5 hours and early jaundice, detected before the newborn 
completes 24 hours of life, was present in 4 cases (11.4%). 
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In the first step, applying the algorithms to the clinical risk factors, a higher 
accuracy was obtained with bayes net algorithm (AUC=0.74), followed by naïve 
bayes and simple logistic (AUC=0.72). 

Using only the TcB levels obtained before 24 hours of life of the newborn, 
higher accuracy was obtained with the multilayer perceptrom, the WEKA artificial 
neural network algorithm (AUC=0.84) followed by naïve bayes (AUC=0.82) and 
simple logistic (AUC=0.80). 

When combining clinical risk factors with TcB, at 24 hours of life of the 
newborn, higher accuracy was obtained with simple logistic algorithm 
(AUC=0.89) followed by naïve bayes (AUC= 0.88) and bayes net (AUC=0.87). 

In all algorithms, except the multilayer perceptrom, the combination of clinical 
risk factors with TcB levels allowed to improve the accuracy of prediction when 
compared with TcB or clinical risk factors alone. 

Table 2 presents the results from the comparison of the different algorithms 
applied to the data subsets. 
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9. Discussion 

When compared with the traditional methods, the prediction with the 
application of data mining techniques offered interesting results. 

Comparing with the literature, specifically with a study of Chou et al. (2003) 
where they also sought to provide indication for phototherapy, this study 
shows substantially improved results with AUC of 0.74 compared to the 0.69 in 
their study. But, when compared with other studies, particularly a study by 
Newman, et al. (2005) which seeks to predict bilirubin levels above 25 mg / dl, 
and safeguarding the differences, our study presented falls short of the 0.83 
presented. 

Regarding the bilirubin assessment, the identified studies seek to predict the 
risk of subsequent hyperbilirubinemia using predischarge TSB values. In the 
present study we used the first day TcB levels to predict the need for 
phototherapy.  

With the application of the multilayer perceptrom algorithm, we obtained a 
slightly higher accuracy than Keren & Bhutani  (2007), with an AUC of 0.84, 
compared with AUC of 0.83, however, this difference is not statistically 
significant because our result falls in the confidence interval presented in their 
study. 

But, in practice, because it presents better accuracy results, the pediatricians 
base their assessment in the combination of clinical risk factors with the 
bilirubin levels presented by the newborns. This is also the methodology 
supported by the international guidelines from AAP and NICE. 

Applied to our dataset, the simple logistic algorithm returned better results 
than the presented by Newman, et at (2005). We obtained an accuracy of 0.89 
compared to the 0.86. This short difference is relevant and statistically 
significant. 

Resuming, preserving the differences, the application of data mining 
techniques allowed building high accuracy models, better than the traditional 
methods found in the literature. 

As mentioned, the average age of newborns at the beginning of treatment, is 
around 45.5 hours of life, a value very close to the possible time of hospital 
discharge. This makes us believe that an early correct assessment, which can be 
performed by the proposed methods through the application of data mining, 
can enable reducing effectively the time of admission, as well as prevent 
incorrect diagnoses for the same reason and reduce readmissions after hospital 
discharge. 
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9.1. Limitations 

The predictive outcome, hyperbilirubinemia, defined differently in the 
compared studies, may constitute an important bias factor. 

The use of other data mining algorithms, besides those available in WEKA 
could eventually improve the results. 

A bigger sample size could also (possibly) improve the obtained results, as 
many the performed analyses could become statistically significant. 

 
10. Conclusion 

Neonatal hyperbilirubinemia and kernicterus prevention is still one of the 
most defying problems that face pediatricians nowadays, even with the 
generalization of the AAP and NICE guidelines. Findings of this study showed 
that the prediction of neonatal hyperbilirubinemia can be improved with the 
application of data mining techniques.  

So, we recommend that, new approaches, such as the use of data mining, 
should be explored and used to support medical decision, contributing to 
improve diagnosis in neonatal jaundice. 
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Anexo 3 – Parecer da Comissão de Ética 
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Anexo 4 - Folha de avaliação inicial da 
maternidade do CHTS 
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Anexo 5 – Formulário de colheita de dados 
do estudo 
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Anexo 6 – Resultados da análise estatística 
das variáveis categóricas 

Tabela – Análise estatística das variáveis categóricas em relação à proporção da presença da 
hiperbilirrubinemia 

 
Variável n Ocorrência (%) Hiperbilirrubinemia 

(%) 
p 

Informação Parental   

Raça da mãe 
   

    

 
Caucasiana 224 99,1 15,6 1,000 b) 

 
Outra 2 0,8 0,0     

Hábitos tabágicos da mãe     
 

 

 
Não 206 95,4 15,0 0,652 b) 

  Sim 10 4,6 20,0 
 

  

Consumo de álcool da mãe        

 
Não 202 92,7 14,4 0,274 b) 

  Sim 16 7,3 25,0 
 

  

Patologias da mãe          

 
Não 174 77,0 13,2 0,085 a) 

  Sim 52 23,0 23,1 
 

  

Medicação habitual da mãe        

 
Não 193 85,0 13,0 0,014 a) 

  Sim 34 15,0 29,4 
 

  

Grupo sanguíneo da mãe (Rh)      

 
Negativo 42 18,5 16,7 0,804 a) 

  Positivo 185 81,5 15,1     

Grupo sanguíneo da mãe (ABO) 
  

 

 
O 88 38,8 22,7 0,015 a) 

 
A,B,AB 139 61,2 10,8 

 
  

Raça do pai          

 
Caucasiana 281 99,5 16,1 1,000 b) 

  Outra 1 0,5 0,0 
 

  

Patologias do pai          

 
Não 185 86,9 16,8 0,582 b) 

  Sim 28 13,1 10,7 
 

  

Grupo sanguíneo do pai (Rh)        

 
Negativo 15 19,2 20,0 1,000 a) 

  Positivo 63 80,2 22,2 
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Grupo sanguíneo do pai (ABO) 

 
O 35 44,9 20,0 0,729 a) 

  A,B,AB 43 55,1 23,3 
 

  

Número de irmãos          

 
0 102 44,9 15,7 0,707 a) 

 
1 96 42,3 16,7 

 
 

  2 ou mais 29 12,8 10,3     

Patologias dos irmãos  

 
Não 78 88,6 19,2 0,200 b) 

  Sim 10 11,4 0,0 
 

  

Irmãos com icterícia neonatal        

 
Não 91 77,8 14,3 0,365 b) 

  Sim 26 22,2 23,1 
 

 
Irmãos com fototerapia           

 
No 94 78,3 13,8 0,361 b) 

  Foto/ Transfusão 26 21,7 23,1 
 

 
Gestações Anteriores   

Número de gestas 
    

  

 
I 94 41,6 17,0 0,541 a) 

 
II 83 36,7 12,0 

 
 

  III ou mais 49 21,7 18,4    
Abortamentos anteriores           

 
Não 191 84,9 14,7 0,380 a) 

  Sim 34 15,1 20,6 
 

 
Gestação Actual   

Gravidez bem vigiada 
    

  

 
Não 19 8,5 10,5 0,745 b) 

  Sim 205 91,5 16,1 
 

 
Local de seguimento das consultas       

 
CSP 167 78,4 16,8 0,802 a) 

  Outros 46 11,6 15,2 
 

  

Consulta de termo no CHTS        

 
Não 44 27,5 11,4 0,789 a) 

  Sim 116 72,5 12,9 
 

 
Idade gestacional do recém-nascido em semanas       

 
35-36 7 3,3 57,1 0,001 a) 

 
37-38 51 23,9 23,5 

 
 

  39 ou mais 155 72,8 11,0     
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Recebeu IgAntiD 

 
Não 185 94,9 15,1 0,654 b) 

  Sim 10 5,1 20,0 
 

 
Patologia gravídica           

 
Não 174 77,3 13,8 0,498 a) 

 
Diabetes gestacional 12 5,3 25,0 

 
 

  Outra 39 17,3 17,9    
Medicação na gravidez           

 
Não 200 88,9 14,5 0,551 b) 

  Sim 25 11,1 20,0     

Rastreio de toxoplasmose         

 
Não imune 106 47,3 19,8 0,102 a) 

  Imune 118 52,7 11,9 
 

  

Rastreio de rubéola          

 
Não imune 13 5,8 30,8 0,126 b) 

  Imune 211 94,2 14,7 
 

 
Rastreio de citomegalovírus         

 
Não imune 6 9,2 0,0 0,579 b) 

  Imune 49 90,8 16,9 
 

 
Resultados das ecografias           

 
Normal 195 90,3 14,3 0,524 b) 

  Anormal 21 9,7 19,0 
 

  

Rastreio bioquímico          

 
Não 205 91,1 15,1 0,525 b) 

  Sim 20 8,9 20,0 
 

 
Amniocentese           

 
Não 201 88,9 15,4 1,000 b) 

  Sim 25 11,1 16,0 
 

  

Rastreio de estreptococcus B        

 
Negativo 137 71,0 13,9 0,800 a) 

  Positivo 56 29,0 12,5 
 

  

Profilaxia de estreptococcus B        

 
Não 33 40,2 21,2 0,575 a) 

  Sim 49 59,8 16,3 
 

 
Informação do Parto   

Tipo de parto           

 
Eutócico 113 58,6 15,8 0,013 a) 

 
Cesariana 60 26,4 6,7 

 
 

  Forceps ou Ventosa 34 15,0 29,4     
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Características do líquido amniótico 
  

 

 
Normal 196 88,7 14,8 0,555 b) 

  Alterado 25 11,3 20,0 
 

 
Antibióticos administrados         

 
Não 176 79,3 13,6 0,174 a) 

  Sim 46 20,7 21,7 
 

  

Medicações administradas        

 
Não 218 98,2 15,1 0,488 b) 

  Sim 4 1,8 25,0 
 

  

Analgesia          

 
Epidural 36 73,5 19,4 1,000 a) 

  Outra 13 26,5 23,1 
 

 
Índice de Apgar no 1º minuto         

 
<8 23 10,2 13,0 0,959 a) 

 
9 163 72,1 15,3 

 
 

  10 40 17,7 15,0    
Índice de Apgar no 5º minuto         

 
<9 10 4,5 20,0 0,653 b) 

  10 212 95,5 15,1 
 

  

Índice de Apgar no 10º minuto      

 
9 2 20,0 50,0 0,378 b) 

  10 8 80,0 12,5 
 

  

Necessidade de reanimação        

 
Não 219 96,9 16,0 0,599 b) 

 
Sim 7 3,1 0,0 

 
 

Dados Clínicos    

Sexo do RN 
    

  

 
Feminino 118 52,0 17,8 0,302 a) 

  Masculino 109 48,0 12,8 
 

 
Grupo sanguíneo do RN (Rh)       

 
Negativo 17 32,7 23,5 0,056 a) 

  Positivo 35 67,3 51,4 
 

  

Grupo sanguíneo do RN (ABO)      

 
O 22 42,3 54,5 0,126 a) 

  A,B,AB 30 57,7 33,3 
 

 
Prova de Coombs           

 
Negativa 47 92,2 42,6 1,000 b) 

  Positiva 4 7,8 50,0 
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Cefalohematoma ou outros hematomas 

 
Não 166 84,7 15,1 0,284 a) 

  Sim 30 15,3 23,3 
 

 
Relatório do exame físico           

 
Normal 181 80,1 13,3 0,063 a) 

  Alterado 45 19,9 24,4 
 

  

Tipo de aleitamento          

 
Materno 117 57,1 12,8 0,141 a) 

  Artificial ou misto 88 42,9 20,5 
 

 
Classificação do peso do RN         

 
Normal 212 93,8 14,6 0,241 b) 

  Baixo Peso/ Macro 14 6,2 28,6 
 

 
a) Teste de qui-quadrado de Pearson    b) Teste exacto de Fisher 
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Anexo 7 – Resultados da análise estatística 
da bilirrubina total sérica 

 

Tabela – Comparação dos recém-nascidos com e sem hiperbilirrubinemia: análise estatística dos 
valores de bilirrubina total sérica 

 

Intervalo de 
tempo 

Sem 
hiperbilirrubinemia  

Com 
hiperbilirrubinemia p 

Média (n)  Média (n) 

 
32-40h 10(1) 

 
8,72(5) --- 

 
40-48h 

  
11,55(10) --- 

 
48-56h 11,7(2) 

 
11,3(15) 0,772  a) 

 
56-64h 11,3(2) 

 
12,4(9) 0,614  a) 

 
64-72h 10,2(3) 

 
12,3(12) 0,118  a) 

 
72-80h 12,0(1) 

 
12,8(11) --- 

 
80-88h 11,3(1) 

 
12,7(10) --- 

 
88-96h 

  
11,9(7) --- 

 
96-104h 

  
12,7(6) --- 

a) Teste t de Student 

 


