
Projeto de pesquisa 
  

Algoritmos de inteligência artificial para predizer 
desfechos relacionados à covid-19 

 
 

Introdução 

Até o dia 30 de maio, houve um total de 498.440 casos e 28.834 mortes 

confirmadas por covid-19 no Brasil. Devido à escassez de exames, a recomendação 

atual do Ministério da Saúde do Brasil é de que os exames sejam realizados apenas 

para pacientes críticos. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde tem 

incentivado testes em larga escala da população (WHO, 2020). Recentemente, tem 

aumentado também o número de casos confirmados na maioria dos países africanos 

e na Índia (Fisher & Wilder-Smith, 2020; Gilbert et al., 2020), onde o potencial de 

disseminação rápida exigirá decisões mais custo-efetivas sobre prioridades para a 

realização de testes de covid-19.  

Além disso, a estrutura atual do sistema de saúde e o desconhecimento sobre 

o prognóstico de pacientes diagnosticados com covid-19 tem dificultado a alocação 

de leitos de UTI e equipamentos como ventilação mecânica a pacientes prioritários 

(Zhou et al., 2020). É muito provável que, mantendo-se a atual evolução no 

crescimento no número de casos graves, em breve a capacidade do sistema de saúde 

brasileiro atingirá seu limite e decisões cada vez mais imediatas terão de ser tomadas 

levando-se em conta o risco individual dos pacientes. 

Entre as várias aplicações de modelos preditivos inteligência artificial (machine 

learning) está o apoio à decisão de profissionais de saúde para planejamento do 

atendimento, principalmente no caso de uma doença nova como a covid-19 (Vaishya 

et al., 2020). Hospitais e postos de atendimento podem se beneficiar de modelos de 

predição voltados a soluções em vários momentos durante o atendimento ao paciente 

em nível primário (postos de saúde), secundário e terciário (hospitais), suportados por 

dados clínicos para fornecer soluções para decisões de apoio em ações de conduta 

(diagnóstico, prognóstico e alta).  

Nesse contexto se insere o presente estudo, para auxiliar na tomada de 

decisão sobre a alocação de testes covid-19, sobre a internação em UTIs e sobre o 



uso de recursos, por meio da predição de risco de diagnóstico positivo de covid-19 e 

de piora da evolução clínica, utilizando modelos preditivos de inteligência artificial. 

 

Hipótese 

O estudo tem como hipótese que algoritmos de machine learning conseguem 

predizer com boa performance preditiva o risco específico de diversos desfechos 

relacionados ao covid-19, utilizando como preditoras as variáveis rotineiramente 

coletadas no atendimento aos pacientes. 

 

 

Objetivo primário 

O objetivo primário é testar a performance preditiva de algoritmos de machine 

learning (como redes neurais, gradient boosting trees e random forests) para predizer 

desfechos relacionados a diagnóstico, prognóstico e alta em pacientes no contexto 

do surto da covid-19, incluindo-se como preditores variáveis obtidas de dados clínicos 

e de fluxo de exames pedidos e realizados durante o atendimento. 

 

 

Objetivos secundários 

- Comparar a performance dos diferentes algoritmos de machine learning para 

predizer desfechos hospitalares relacionados à pandemia de covid-19. 

- Analisar a importância de cada variável preditora para a performance dos modelos 

de machine learning. 

- Analisar a performance dos modelos com a redução do número de variáveis a fim 

de facilitar a aplicação de algoritmos em diferentes localidades. 

- Validar os resultados encontrados com dados de outras regiões brasileiras. 

 

 

Metodologia proposta 

Trata-se de um estudo retrospectivo observacional de pacientes atendidos em 

hospitais brasileiros com suspeita de covid-19. Inicialmente será realizado no Hospital 

Moinhos de Vento de Porto Alegre e posteriormente ampliado para outras regiões. O 

período analisado será desde a primeira realização de um exame de covid-19 a partir 

de 17 de março de 2020 até o dado mais recente disponível no momento da aplicação 



dos algoritmos. Todos os dados identificadores dos pacientes serão excluídos antes 

do recebimento dos dados, seguindo as boas práticas adotadas na instituição.  

As variáveis preditoras para treinar os algoritmos serão todas aquelas 

coletadas rotineiramente pelo hospital e disponíveis para análise, principalmente os 

resultados do hemograma completo, sexo e idade. Caso seja possível, também serão 

incluídas outras variáveis como sinais vitais e data de início dos sintomas. 

A performance preditiva dos algoritmos será medida por meio da sensibilidade, 

especificidade e área abaixo da curva ROC, nos dados de teste. Os hiperparâmetros 

dos algoritmos serão ajustados por meio de validação cruzada. As variáveis contínuas 

serão padronizadas por meio do z-score e as variáveis categóricas serão 

transformadas em dummies. Serão testadas as performances dos algoritmos mais 

populares de machine learning para dados estruturados, como redes neurais, random 

forests e gradient boosting trees. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Serão incluídos nas análises todos os pacientes que seguiram protocolo de 

atendimento para casos suspeitos de covid-19.  

 

 

Benefícios 

Algoritmos de machine learning têm o potencial de auxiliar profissionais de 

saúde em diversas áreas, durante o atendimento em unidades de atendimento 

primário (postos de saúde), secundário e terciário (hospitalares) como no diagnóstico 

de doenças como o câncer de mama, e no prognóstico clínico, como na predição de 

risco de óbito em pacientes em estado crítico. No caso do covid-19, por se tratar de 

uma doença nova, os algoritmos podem aprender rapidamente os padrões referentes 

às interações das características do paciente que levam tanto ao maior risco de 

resultado de exame positivo da doença, como à evolução clínica e mesmo ao óbito, 

com o objetivo de auxiliar a equipe médica em decisões clínicas e alocação de 

recursos físicos. Assim, o presente projeto tem como objetivo utilizar resultados 

observacionais e retrospectivos para analisar se é possível predizer desfechos 

relacionados ao covid-19 com a mesma performance preditiva que tem sido 

encontrada para outras doenças em pesquisas científicas recentes. 

 



 

Desfecho primário 

Os desfechos primários a serem preditos pelos algoritmos de machine learning são 

resultado positivo em exame de covid-19, risco de internação em UTI, probabilidade 

de necessidade de usar ventilação mecânica, medidas de evolução clínica dos 

pacientes e risco de deterioração ou melhora clínica para condutas individuais no 

mesmo leito ou predição de step-up e step-down referentes à movimentação entre 

leitos de enfermaria, unidades de terapia semi-intensivas e intensivas. Outros 

desfechos relevantes poderão ser incluídos, mantendo-se o objetivo geral deste 

estudo. 

 

 

Desfecho secundário 

As análises secundárias serão referentes a testes de sensibilidade dos algoritmos, 

como análises das importâncias das variáveis, redução de dimensão e diferentes 

testes de generalização dos resultados. 
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