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Objetivo 

Predizer a mortalidade de pacientes sépticos com base em dados clínico-

laboratoriais utilizando algoritmos classificatórios de Inteligência Artificial e 

Machine Learning. 

Métodos 

Os pacientes incluídos no estudo foram admitidos no Hospital Universitário da 

UFES entre março/2017 e janeiro/2018 dentro de um Protocolo de Sepse. Para 

aplicação dos algoritmos foram usadas as variáveis: Idade, presença de 

comorbidade ou imunossupressão, Hematócrito, Leucócitos, Razão 

Normalizada Internacional (INR), Proteína-C Reativa, Plaquetas, Bilirrubina 

Total, Lactato Sérico e Ureia. As variáveis foram normalizadas entre zero e um. 

Dez modelos de aprendizagem supervisionada foram aplicados e avaliados por 

validação cruzada estratificada de 10 camadas no software Orange versão 3.28. 

Resultado 

Entre os 134 pacientes selecionados, 27% foram a óbito em 28 dias por causas 

gerais e 73% tiveram alta hospitalar e não foram a óbito em 28 dias. Os níveis 

de ureia (54±47 e 89±49, p<0,01), idade (53±20 e 70±12, p<0,01), INR (1,16±0,2 

e 1,62±0,2, p<0,01) e lactato sérico (2,33±2 e 5,5±5,0, p<0,01) foram superiores 

no grupo óbito. O grupo óbito também apresentou maior frequência de 

comorbidades (Chi²=5,45, p=0,02). Já a contagem de plaquetas foi inferior no 

grupo óbito (258±172x103 e 178±130 x103, p<0,01). Entre os modelos testados, 

o algoritmo de aprendizagem supervisionada Naive-Bayes apresentou melhor 

capacidade preditiva de mortalidade (Sensibilidade, 75,0%; Valor Preditivo 

Negativo (VPN), 90,4%; Área Abaixo da Curva (AUC), 87,4%) comparado com 

Regressão Logística utilizando-se apenas SOFA (Sensibilidade, 40,5%; VPN, 

80,5%; AUC, 77%) e SOFA + Lactato Sérico (Sensibilidade, 37,8%; VPN, 80%; 

AUC, 83%). 

Conclusão 

Os modelos de Machine Learning e Inteligência Artificial, com ênfase no Naive 

Bayes, mostraram promissores resultados para predição de mortalidade 

superando o score SOFA isolado e SOFA + Lactato Sérico, evidenciando seu 

potencial como possível ferramenta auxiliar na tomada de decisão médica. 


