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RESUMO   

BARROS, A.M.C. Adaptação do modelo prognóstico Simplified Acute Physiology Score 

(SAPS)-3 para a espécie equina e construção de uma árvore de decisão como ferramenta 

diagnóstica/prognóstica. 2019. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 A capacidade de predizer o prognóstico na área da saúde é um dos grandes desafios da pesquisa 

médica, o que levou ao desenvolvimento de sistemas preditivos. O Simplified Acute Physiology 

Score (SAPS)-3 é um dos mais utilizado em humanos, destacando-se por sua simplicidade de 

avaliação e acurácia prognóstica nas primeiras 24 horas de internação. Em paralelo à 

averiguação dos pacientes críticos, as informações coletadas para o cálculo da probabilidade de 

óbito podem também servir como instrumento para outras áreas da ciência. A mineração desses 

dados, através de programas computacionais de inteligência artificial, é realizada com a 

proposta de selecionar informações úteis e direcionar as condutas dos médicos perante o quadro 

clínico dos indivíduos através das denominadas árvores de decisão. Os objetivos deste trabalho 

foram (i) adaptar o modelo SAPS-3 para a espécie equina, atingindo uma margem de acerto 

superior a 75% no cálculo da probabilidade de óbito e (ii) confeccionar uma árvore de decisão 

a partir das variáveis utilizadas para o cálculo da pontuação prognóstica, de modo a fornecer 

suporte para o médico veterinário nos tratamentos empregados e encaminhamento dos 

pacientes. Utilizou-se prontuários provenientes do Hospital Veterinário de Grandes Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), 

datados no período de Janeiro de 2003 a Maio de 2019. A adaptação do SAPS-3 resultou na 

elaboração do modelo EqSAPS, o qual apresenta o total de 18 variáveis, de acordo com as 

características fisiológicas dos equinos e adequação à rotina dos médicos-veterinários que 

trabalham com esses animais. As variáveis foram avaliadas pelo algoritmo de mineração de 

dados J48, responsável pela montagem da árvore de decisão e análise dos resultados. Realizou-

se a análise de 1.000 prontuários, obtendo-se uma porcentagem de acerto para a estimativa da 

probabilidade de óbito de 91,83%. A AUC (Área sob a curva de características operacionais do 

receptor) para o desfecho de óbito foi de 0,742, enquanto para a sobrevida de 0,652. A árvore 

de decisão final contemplou o valor do score calculado pelo EqSAPS, idade, temperatura retal, 

frequência cardíaca, presença ou não de infecção aguda, realização ou não de tratamento 



 

previamente ao encaminhamento do equino ao hospital e tempo em horas transcorrido entre o 

atendimento e/ou início dos sinais clínicos e encaminhamento. Conclui-se que o EqSAPS, 

quando utilizado juntamente com árvore de decisão, são ferramentas úteis para se avaliar a 

gravidade dos equinos no momento de admissão em hospitais, fornecendo suporte nas decisões 

a serem tomadas pelos médicos-veterinários.  

Palavras-chaves: cavalos. Mineração de dados. Pontuação prognóstica. SAPS-3. Inteligência 

artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

BARROS, A.M.C. Adaptation of the prognostic model Simplified Acute Physiology Score 

(SAPS)-3 for the equine species and construction of a decision tree as a diagnostic/prognostic 

tool. 2019. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

The ability to predict prognosis is one of the great challenges of medical research, which has 

led to the development of predictive systems. The Simplified Acute Physiology Score (SAPS)-

3 is one of the most used systems in humans, standing out for its simplicity of evaluation and 

prognostic accuracy in the first 24 hours of hospitalization. In parallel to the evaluation of 

critical patients, the information collected for the calculation of the probability of death can also 

serve as an instrument for other areas of science. The mining of these data, through artificial 

intelligence, is carried out with the goal of selecting useful information and directing the 

medical staff through so-called decision trees. The objectives of this study were: (i) to adapt the 

SAPS-3 model for the equine species, achieving a hit margin greater than 75% in the calculation 

of the probability of death, and (ii) building a decision tree to guide the veterinarian in the 

treatment and referral of the patients. Data were collected from medical records from the 

Veterinary Hospital for Large Animals of the School of Veterinary Medicine and Animal 

Science of the University of São Paulo (FMVZ / USP), dated from January 2003 to May 2019. 

The adaptation of the SAPS-3 resulted in the elaboration of the EqSAPS, which uses a total of 

18 variables, according to the physiological characteristics of the horses and the routine of the 

veterinarians working with these animals. These variables were evaluated by the data mining 

algorithm J48, responsible for the assembly of a decision tree and analysis of results. The 

analysis of 1,000 medical records was performed, obtaining a percentage of correctness for the 

estimation of the probability of death of 91.83%. The AUC for death outcome was 0.742, while 

for survival was 0.652. The decision tree included the score calculated by EqSAPS, age, rectal 

temperature, heart rate, presence or absence of acute infection, whether or not any treatment 

was performed prior to the horse being referred to the hospital and time in hours between the 

initial attendance and/or beginning of clinical signs and referral to the hospital. We conclude 

that both EqSAPS and the decision tree are useful tools to evaluate the severity of the clinical 



 

presentation at the moment of admission to the hospital, as well as providing veterinarians with 

guidance in the decision-making process. 

Keywords: horses. Data mining. Prognostic score. SAPS-3. Artificial intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação prognóstica dos pacientes internados em hospitais e em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) é um importante campo da pesquisa médica, auxiliando os profissionais 

de saúde a avaliar de modo mais fidedigno a probabilidade de óbito ou a evolução do quadro 

clínico dos pacientes. A partir dos dados coletados para tal avaliação, é possível averiguar quais 

fatores contribuem para o desfecho do óbito, por exemplo, alertando para modificações ou 

aprimoramento das condutas terapêuticas e hospitalares empregadas (CHAMPION, 2002).  

O modelo de pontuação prognóstico Simplified Acute Physiology Score (SAPS) -3 é um 

dos mais utilizados na medicina humana, caracterizando-se por sua simplicidade de avaliação 

e precisão prognóstica (CAPUZZO; RUI; LE GALL, 2008). A predição do modelo SAPS-3 

baseia-se somente em 20 variáveis avaliadas durante a primeira hora após a admissão do 

paciente na UTI. Modelos prognósticos que avaliam as variáveis fisiológicas em um intervalo 

superior a 24 horas não são válidos para triagens, refletindo nesses casos os cuidados padrões 

dirigidos ao paciente e não o fidedigno estado clínico do mesmo na chegada à UTI. Assim, o 

SAPS-3 apresenta vantagem em relação aos demais sistemas prognósticos disponíveis 

(JUNIOR; MALBOUISSON; NUEVO, 2010). 

 Em paralelo ao cenário de avaliação do paciente crítico, as informações obtidas para o 

cálculo prognóstico podem também ser arquivadas em banco de dados e servir de instrumento 

para outros campos da pesquisa (LAVRAC, 1999). As denominadas árvores de decisão são 

exemplos da aplicação da mineração desses dados armazenados, cujo objetivo é fornecer 

modelos que podem utilizar informações específicas do paciente para prever um determinado 

resultado e, desse modo, auxiliar nas condutas a serem tomadas (BELLAZZI; FERRAZI; 

SACCHI, 2011; SONG & LU, 2015). 

A tomada de decisão ideal em uma determinada situação clínica do paciente exige que 

os médicos-veterinários identifiquem todas as estratégias possíveis de intervenção, que 

consigam prever com maior precisão a probabilidade de eventos futuros e equilibrem os riscos 

e benefícios de cada procedimento a ser efetuado (COCKROFT, 2007). Logo, o objetivo deste 

trabalho é adaptar o modelo SAPS-3 para a espécie equina com uma margem de acerto no 

cálculo da probabilidade de óbito acima de 75% e elaborar uma árvore de decisão que auxilie 

de forma prática o médico veterinário de equinos na sua rotina clínica diária. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 MODELOS PROGNÓSTICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA (UTIs) 

A predição de prognóstico na área da saúde é um dos maiores desafios da pesquisa 

médica e da medicina clínica. As previsões podem se basear desde uma estratificação 

simplificada de uma população de pacientes com base em fatores de risco conhecidos, como 

idade ou estilo de vida, até a previsão do efeito que um tratamento ou medicação podem exercer 

no organismo do indivíduo. No que diz respeito ao monitoramento clínico, as previsões sobre 

a permanência do paciente na UTI também ganham destaque no meio científico (BELAZZI; 

FERRAZZI; SACCHI, 2011). 

    A avaliação prognóstica dos pacientes internados em UTIs foi iniciada em 1863 por 

Florence Nightingale (RAPSANG & SHYAM, 2014), enfermeira britânica que se dedicou aos 

cuidados de combatentes feridos em guerras, e questionou sobre a importância de 

implementação de medidas sanitárias nos âmbitos hospitalares com o objetivo de reduzir a 

mortalidade entre os doentes (HADDAD & SANTOS, 2011). 

    Inicialmente, tal avaliação era realizada de forma subjetiva pelos médicos responsáveis 

pelos pacientes em estado crítico (RAPSANG & SHYAM, 2014). Contudo, com o aumento do 

número das UTIs, houve a necessidade de mensurações quantitativas e clinicamente relevantes 

em relação à eficácia das práticas hospitalares efetuadas durante o período de internação. Desse 

modo, diversos sistemas de pontuação prognósticos foram desenvolvidos com o intuito de 

aprimorar e consequentemente, se obter resultados fidedignos perante às avaliações realizadas 

(BOUCH & THOMPSON, 2005). 

    A determinação da probabilidade de óbito depende de diversos fatores presentes no 

momento da admissão do indivíduo na UTI e da assistência subsequente direcionada ao 

paciente. Os sistemas de pontuação prognósticos são compostos, em geral, por duas partes: um 

valor atribuído à gravidade da afecção e uma pontuação que representa um modelo de 

probabilidade de mortalidade dos pacientes (CHAMPION, 2002). Através dos valores obtidos 

por esses sistemas é possível se verificar a qualidade do protocolo terapêutico e auxiliar no 
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desenvolvimento de novos recursos que contribuam para aumento do êxito no tratamento 

(BOUCH & THOMPSON, 2005; DOERR et al., 2011). 

    Além disso, as taxas de mortalidade, ajustadas com embasamento nas predições de 

probabilidade de óbito, vêm sendo utilizadas com cada vez mais frequência para a comparação 

da qualidade da assistência fornecida aos indivíduos em diferentes UTIs e hospitais (KEEGAN 

& SOARES, 2016). 

    As características almejadas de um modelo prognóstico incluem: a presença de um alto 

poder preditivo a partir do primeiro dia de internação na UTI e uma pontuação calculada em 

consonância com uma fórmula pré-estabelecida utilizada para tal propósito, além de apresentar 

boa validade, calibração, discriminação, previsão e customização (LE GALL, 2005; KEEGAN 

& SOARES, 2016). A transformação da gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente 

em uma probabilidade de óbito é realizada através de uma equação de regressão logística (LE 

GALL,2005), na qual as variáveis preditoras estão relacionadas à probabilidade de óbito 

segundo coeficientes beta-específicos que são determinados por análise estatística (KEEGAN 

& SOARES, 2016). 

2.2 TEMINOLOGIA CARACTERÍSTICA DOS MODELOS PROGNÓSTICOS 

Para se avaliar o desempenho de um sistema prognóstico, e posteriormente comprovar 

a sua validade para usos futuros, alguns tópicos devem ser considerados, como calibração, 

discriminação, previsão e customização (KEEGAN & SOARES, 2016), conforme será exposto. 

 

2.2.1 Calibração 

A calibração verifica a precisão do grau de correspondência entre as probabilidades 

estimadas de mortalidade e a mortalidade real experimentada pela população de pacientes, 

sendo verificada pelo teste de Homer-Lemeshow (LE GALL, 2005). Este teste é feito através 

do agrupamento de uma coorte de pacientes em decis de risco previsto e comparação das 
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mortalidades observadas e previstas ao longo dos decis para fornecer uma estatística de qui 

quadrado. (KRAMER & ZIMMERNAN, 2007). 

      A calibração das pontuações preditivas é passível de modificação ao longo do tempo, 

pois as características dos pacientes que são admitidos nas UTIs mudam e novas técnicas 

diagnósticas, terapêuticas e prognósticas tornam-se disponíveis. Além desses fatores, a 

calibração das pontuações pode variar entre países e até mesmo entre centros médicos de uma 

mesma região (VINCENT & MORENO, 2010). 

É possível que os motivos os quais conduziram ao encaminhamento do paciente para a 

UTI difiram entre os hospitais, de maneira que os fatores de risco para a mortalidade que são 

importantes em um determinado local não serão úteis em outro, reduzindo assim a capacidade 

discriminativa. Deve-se considerar também a possibilidade de que problemas éticos e ausência 

de determinadas condutas terapêuticas são elementos que influenciam na calibração de um 

sistema de pontuação prognóstica (PONCET et al., 2017). A validade do sistema, que entre 

outros fatores inclui uma boa calibração, pode ser averiguada estatisticamente através de testes 

de qualidade e ajuste formal (CHAMPION, 2002). 

2.2.2 Discriminação 

 Discriminação representa a capacidade do modelo para segregar indivíduos que morrem 

daqueles que vivem, com base nas probabilidades estimadas de mortalidade. As medidas de 

discriminação são sensibilidade, especificidade, taxa de falso positivo, taxa de falso negativo, 

poder preditivo positivo, taxa de classificação errônea, área sob a curva de características 

operacionais do receptor (AUC) e concordância (CHAMPION, 2002; LE GALL, 2005). 

A discriminação, em outras palavras, quantifica a acurácia de uma dada predição. Por 

exemplo, se um sistema de pontuação prognóstico prevê uma mortalidade de 80% para um 

grupo de pacientes, a discriminação é ideal se 80% dos indivíduos desse grupo morrem. A AUC 

é usada para mensurar a discriminação. Uma discriminação ideal disponibiliza uma área de 1. 

Já uma área correspondente a 0,5 significa que a predição estabelecida pelo modelo não é 

superior que uma predição feita aleatoriamente (HANLEY & McNEIL,1982). Se a 

discriminação é fraca, a pontuação preditiva é inútil na prática clínica e a calibração é 
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irrelevante. Por outro lado, quando a discriminação é aceitável, é necessário investigar a 

qualidade da calibração (PONCET et al., 2017). 

2.2.3 Previsão e customização 

A previsão refere-se à diferença entre os resultados previstos e observados, e pode ser 

mensurada pelo escore de Brier, que avalia o desvio quadrado médio entre as probabilidades 

previstas para um conjunto de eventos e seus resultados (KEEGAN & SOARES, 2016). 

Já a customização pode ser definida como o processo pelo qual um sistema é modificado 

com o intuito de melhorar a sua precisão, tanto por meio da modificação dos coeficientes na 

equação (customização de primeiro nível) ou modificação das variáveis (customização de 

segundo nível), visto que as mudanças na conduta clínica ao longo dos anos e a mescla de 

afecções apresentadas pelos pacientes podem ocasionar alterações nos resultados obtidos 

(TERES & LEMESHOW, 1999). 

Logo, a customização é um modo de se atenuar os possíveis erros de previsão do sistema 

a ser utilizado, de modo a torná-lo o mais fidedigno possível de acordo com as características 

das populações de cada região geográfica e recursos disponíveis para o tratamento dos pacientes 

(ROTHEN et al., 2007). 

Outro conceito relevante para melhor compreensão da eficácia dos modelos de 

pontuação prognóstica envolve a Standardized Mortality Ratio (SMR), que deve ser relatada 

com um intervalo de confiança de 95%. A SMR é amplamente utilizada para avaliar o 

desempenho dos sistemas, uma vez que a mortalidade é a medida de resultado mais objetiva e 

não é propensa a erro (ROTHEN et al., 2007; KEEGAN & SOARES, 2016). Porém, SMR não 

é uma medida perfeita. Além das diversas opções terapêuticas empregadas entre os pacientes 

críticos, ela pode ser influenciada por artefatos relacionados à coleta ou análise de dados, mescla 

de afecções e confiabilidade entre diferentes avaliadores (KEEGAN & SOARES, 2016). 

Instituir o tratamento mais adequado para o paciente ou informar um prognóstico com 

precisão pode ser uma tarefa difícil na medicina veterinária, devido a baixa disponibilidade de 

estudos observacionais e ensaios controlados randomizados para se ter como base. Estudos 

retrospectivos descritivos compõe uma parcela significativa da literatura médico-veterinária, 
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porém, os mesmos apresentam falhas como ausência de homogeneidade dos casos estudados e 

ausência de grupos controles bem definidos (HAYES et al, 2010a). 

Os resultados dos estudos observacionais geralmente sofrem a interferência de algum 

fator externo que altera a relação entre o resultado e a variável utilizada para o desenvolvimento 

do projeto. A quantificação objetiva através de uma pontuação facilita o controle analítico das 

variáveis utilizadas, podendo aprimorar a qualidade dos estudos observacionais (HAYES et al., 

2010a). 

2.3 SELEÇÃO DE VARIÁVEIS PARA ELABORAÇÃO DOS MODELOS 

PROGNÓSTICOS  

    As variáveis utilizadas para determinar a probabilidade de resultados variam conforme 

a situação que está sendo avaliada. Tais variáveis podem estar relacionadas às características 

apresentadas pelo paciente, como por exemplo, idade e concentração sérica de creatinina, ou 

então estar em consonância com o protocolo terapêutico utilizado e demais cuidados com o 

indivíduo (JUNIOR et al., 2001). 

    Os elementos avaliados são ponderados de acordo com a sua contribuição para a 

previsão de resultado prevista. Por exemplo, no modelo SAPS-1, a idade do paciente 

apresentava maior peso em relação à frequência cardíaca (LE GALL et al., 1984). As variáveis 

podem ser selecionadas de acordo com a opinião de especialistas, através de regressão logística 

multivariável de dados provenientes de pacientes previamente avaliados ou por uma 

combinação das duas técnicas (HALFON et al, 2006). 

    Preferencialmente, os elementos selecionados não devem apresentar influência 

significativa do tratamento empregado pois as terapias utilizadas modificam entre médicos e 

hospitais. A inclusão de variáveis altamente relacionadas à terapêutica pode diminuir a validade 

do modelo prognóstico e limitar a sua utilização pela comunidade científica internacional. A 

seleção de variáveis que não são mensuradas com frequência na rotina clínica ou que envolvem 

custo oneroso para se proceder com a avaliação também podem limitar o uso do sistema 

prognóstico (HIGGINS, 2007). 

    Na medicina, os médicos intensivistas almejam a construção de um sistema de 

pontuação prognóstica que seja simples, fácil de calcular e que represente a gravidade do quadro 
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clínico do paciente (HARRISON et al., 2007). O desafio da construção de tal sistema consiste 

em equiparar a simplicidade do uso e o número de variáveis necessárias para a validação do 

modelo, visto que quanto maior o número de fatores avaliados, maior a probabilidade de erros 

padrões estimados, como por exemplo o erro relativo absoluto (PEDUZ et al., 1996). 

2.4 TIPOS DE MODELOS PROGNÓSTICOS UTILIZADOS EM UTIs  

     Na maioria dos sistemas de pontuação prognóstica, as pontuações são calculadas a 

partir de dados obtidos no primeiro dia de internação na UTI, como ocorre com o Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE), Simplified Acute Physiology Score 

(SAPS) e Mortality Prediction Model (MPM). Em contrapartida, outros modelos de pontuação 

são repetitivos e colecionam dados provenientes de todos os dias de permanência dos pacientes 

na UTI ou dos primeiros três dias. Exemplos desses sistemas prognósticos são: Organ 

Dysfunction and Infection System (ODIN), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), 

Multiple Organs Dysfunction Score (MODS), Logistic Organ Dysfunction (LOD) e Three-day 

Recalibrating ICU Outcomes (TRIOS) (RAPSANG & SHYAM, 2014). 

    Os modelos de pontuação podem ser segregados em subjetivos e objetivos. Os sistemas 

subjetivos são estabelecidos por especialistas que escolhem as variáveis e atribuem um valor 

para cada uma delas com base em sua opinião pessoal. APACHE II, ODIN e SOFA 

exemplificam esses modelos. Nos sistemas de pontuação objetivos, por sua vez, as variáveis 

são avaliadas utilizando-se modelos de regressão logística e julgamento clínico para determinar 

intervalos e atribuir valores, como acontece com SAPS-2, MODS, LOD e TRIOS (LE GALL, 

2005). 

 Em um estudo realizado por Ho e colaboradores (2016), avaliou-se prospectivamente 

as características de admissão de 9.549 pacientes perante os sistemas SAPS-3, APACHE II e 

MPM III. Os resultados demonstraram que o uso de informações relacionadas ao momento da 

admissão dos pacientes na UTI tinha uma capacidade razoavelmente boa para diferenciar 

pacientes com maior probabilidade de óbito ou alta. Dos três modelos avaliados, o SAPS-3 

demonstrou-se melhor que os modelos APACHE II e MPM III, com calibração ligeiramente 

melhor (inclinação da curva de calibração: 1,03 e score de Brier 0,09).  O score de Brier 

mensura a precisão das previsões probabilísticas (LIX, 2010).  
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2.4.1 Simplified Acute Physiology Score (SAPS) 

    O modelo SAPS é caracterizado por sua simplicidade, sendo um método rápido e fácil 

de calcular a probabilidade de óbito (CAPUZZO; RUI; LE GALL, 2008). Foi desenvolvido e 

validado na França em 1984, utilizando 13 variáveis fisiológicas e idade dos pacientes para 

prever a mortalidade dos mesmos a partir do momento de admissão na UTI (LE GALL et al., 

1984). De modo similar ao APACHE, a pontuação disponibilizada pelo SAPS é calculada a 

partir dos piores valores obtidos das variáveis avaliadas durante as primeiras 24 horas de 

internação (VINCENT & MORENO, 2010). 

Em 1993, Le Gall, Lemeshow e Saulnier utilizaram análise de regressão logística para 

desenvolver o SAPS-2, que inclui 17 variáveis: 12 variáveis fisiológicas, idade, tipo de 

admissão e três variáveis relacionadas à afecção subjacente. O modelo de pontuação SAPS-2 

foi validado usando dados provenientes de admissões consecutivas em 137 UTIs  de 12 países 

(LE GALL; LEMESHOW; SAULNIER, 1993). 

      Após a publicação no início da década de 1980 do APACHE e SAPS, a previsão de 

resultados tornou-se um elemento importante entre os intensivistas europeus. Os sistemas de 

pontuação como APACHE III, SAPS-2 e MPM II foram desenvolvidos utilizando-se técnicas 

estatísticas sofisticadas, com base em um vasto banco de dados multinacionais. A 

disponibilidade de tais modelos prognósticos facilitou a avaliação de pacientes críticos e 

auxiliou na pesquisa por fatores que podem influenciar na recuperação desses indivíduos 

(METNITZ et al., 2005). 

    Contudo, uma série de estudos avaliando a eficácia de tais modelos revelou problemas 

quanto ao uso desses sistemas. Na maioria dos casos, calibração falha era acompanhada de uma 

subestimação da mortalidade em pacientes de baixo risco e uma superestimação em pacientes 

críticos (METNITZ et al., 2005). O SAPS-2 falhou em prever a mortalidade corretamente 

quando empregado em amostras independentes de pacientes em regiões geográficas distintas 

(HIGGINS, 2007) ou em certos subgrupos de pacientes (MORENO; APOLONE; MIRANDA, 

1998; AGGARWAL et al., 2006). A discriminação utilizada pelo sistema era boa, mas a 

calibração não era adequada (CAPUZZO et al., 2000). 

    Tendo em vista essa situação, diversos pesquisadores tentaram aprimorar a avaliação 

prognóstica de vários sistemas através da recalibração. Um dos métodos para se obter a 

recalibração é a personalização de nível 1, que exige o cálculo de uma nova equação para a 
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predição da mortalidade (sem, no entanto, alterar os valores atribuídos às variáveis que 

contemplam o sistema prognóstico), e a personalização de nível 2, a qual implica na 

reponderação de cada variável contida no modelo. Embora a recalibração apresente a 

capacidade de melhorar a previsão prognóstica em alguns casos, ela geralmente não soluciona 

todos os problemas relacionados aos sistemas de pontuação (MORENO et al., 1983; 

METNITZ; VALENTIN; VESELY, 1999). 

Esses problemas podem ser classificados como aqueles dependentes do usuário do 

sistema prognóstico, do paciente ou do próprio modelo em questão. Os obstáculos relacionados 

ao usuário incluem diferenças nas definições e critérios de aplicação dos dados a serem 

coletados (FÉRY-LEMONNIER et al., 1995; ROWAN, 1996). Já entre os relacionados ao 

paciente destacam-se as mudanças nas características da população ao longo do tempo, a 

distribuição populacional por faixa etária, a ampla diversidade de afecções e o emprego de 

novas condutas terapêuticas (ZHU et al., 1996). Em relação aos problemas dependentes do 

sistema prognóstico, elementos como a ausência de variáveis prognósticas (por exemplo, 

presença, localização e etiologia da infecção), variáveis confusas e pressupostos 

estatisticamente errados também contribuem para a distorção dos resultados (ALBERTI et al., 

2002; LEVESQUE et al., 2012). 

Caso a recalibração não seja suficiente para melhorar o desempenho do sistema de 

pontuação prognóstica, a alternativa então é desenvolver um novo que leve em consideração os 

resultados de estudos realizados desde que o modelo original foi desenvolvido (METNITZ et 

al., 2005). 

Com o objetivo de lidar com as dificuldades acimas mencionadas, em 2005 criou-se o 

SAPS-3. Para a confecção do mesmo, técnicas estatísticas complexas foram utilizadas para 

selecionar e ponderar as variáveis usando um banco de dados de 16.784 pacientes de 303 UTIs 

de 35 países. Além de melhorar o acerto da probabilidade de óbito dos pacientes críticos, os 

criadores do SAPS-3 também tinham o intuito de tornar esse novo modelo disponível 

gratuitamente para uso pela comunidade científica (MORENO et al., 2005; ROTHEN et al., 

2007). 

Enquanto o SAPS-2 excluía pacientes queimados, com idade inferior a 18 anos e 

indivíduos submetidos a cirurgias cardíacas, o SAPS-3 passou a excluir somente pacientes com 

menos de 16 anos de idade e agregou pessoas com afecções coronárias e demais afecções 

cardíacas, ampliando a utilização do modelo SAPS (CAPUZZO; RUI; LE GALL, 2008). 

A pontuação SAPS-3 pode variar de 0 a 217 e inclui 20 variáveis divididas em três sub-

pontuações que apresentam relação com (I) as características dos pacientes antes da admissão, 
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(II) a circunstância da mesma e (III) o grau de alterações fisiológicas dentro de uma hora antes 

ou após a entrada do paciente na UTI (em contraste com o intervalo de tempo de 24 horas 

estipulado pelo SAPS-2). Ao contrário de outros modelos, o SAPS-3 apresenta equações 

customizadas para predição da mortalidade hospitalar em determinadas regiões geográficas: 

Australásia, América do Sul, Europa Central, Mediterrâneo e América Central (MORENO et 

al., 2005). 

Um total de 20 variáveis são avaliadas pelo SAPS-3, sendo essas segregadas em três 

grupos: (I) idade, comorbidade, utilização de fármacos vasoativos antes do momento de 

admissão na UTI, localização intra-hospitalar antes da admissão e tempo de estadiamento no 

hospital antes do paciente ser encaminhado para a UTI; (II) motivo do encaminhamento do 

paciente, estado cirúrgico, classificação da admissão na UTI em  planejada ou não planejada, 

local anatômico da cirurgia, presença ou não de infecção aguda (respiratória ou nosocomial) no 

momento da admissão; (III) avaliação pelo Glasgow Coma Scale, frequência cardíaca (maior 

valor), pressão arterial sistólica (PAS) (menor valor), bilirrubina (maior valor), temperatura 

corpórea (maior valor), leucócitos (maior valor), plaquetas (menor valor), pH (menor valor), 

avaliação do suporte respiratório e oxigenação (MORENO et al., 2005; VINCENT & 

MORENO, 2010). 

2.4.2 Modelos prognósticos aplicados à Medicina Veterinária  

 A implementação de ferramentas que auxiliem o médico-veterinário em suas condutas 

tem se tornado algo cada vez mais requisitado, principalmente em situações que envolvam 

emergências clínicas, as quais necessitam de um pronto-atendimento o mais eficaz possível 

(MATHEWS, 2017). Pode-se citar alguns modelos prognósticos utilizados para animais. 

Dentre eles, encontra-se o Acute Patient Physiologic and Laboratory Evaluation (APPLE), 

desenvolvido para cães, com o intuito de determinar o risco de óbito dos animais hospitalizados. 

Esse sistema é segregado em cinco categorias, nas quais avalia-se o tipo de admissão 

(programada ou emergencial), tratamentos realizados previamente, histórico, avaliação dos 

parâmetros fisiológicos e laboratoriais (HAYES et al.; 2010b).  

 Os scores do APPLE correlacionam a gravidade das alterações fisiológicas detectadas 

nos pacientes com a probabilidade de sobrevivência e alta hospitalar. Duas pontuações foram 
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elaboradas para maximizar a utilização do modelo pelos profissionais. A pontuação de dez 

variáveis do APPLE full otimiza a precisão preditiva, com AUC de 0,93, o que é considerado 

excelente (LÓPEZ-CALER, 2014). No entanto, quando a informação clínica disponível ou 

tempo para avaliação do paciente é limitado, o sistema de cinco variáveis APPLE fast pode ser 

usado (HAYES et al.; 2010b).  

 Em relação aos equinos, a sepse neonatal é considerada uma das condições mais 

desafiadoras para o médico-veterinário, sendo uma das causas principais de morbidade e 

mortalidade em neonatos. A identificação precoce e tratamento ágil são os pilares principais 

para se tentar reverter a situação. Embora a hemocultura seja uma medida objetiva para 

mensuração da bacteremia, existe uma demanda por métodos que permitam a identificação da 

sepse em sua fase inicial (WEBER, SANCHEZ, GUIGUÈRE; 2015).  

  Brewer & Koterba (1988) elaboraram um sistema para identificação da sepse em 

neonatos equinos, composto por 14 variáveis que incluíram averiguação do histórico do animal 

e parâmetros clínicos e laboratoriais, com cada item sendo ponderado de forma a se chegar a 

um escore que indicaria a ocorrência de sepse. Como resultado, obteve-se uma sensibilidade de 

93%, especificidade de 86%, taxa de verdadeiro positivo de 89% e taxa de verdadeiro negativo 

de 92%.  

2.5 MINERAÇÃO DE DADOS  

    Em paralelo ao cenário de avaliação do paciente crítico, as informações obtidas para o 

cálculo da probabilidade de óbito podem também ser arquivadas em banco de dados e servir 

para outros campos de pesquisa (LAVRAC, 1999). A tomada de decisão ideal a respeito de 

determinada situação clínica do paciente exige que os profissionais identifiquem estratégias 

diversificadas de intervenção, que consigam prever a probabilidade de eventos futuros e 

equilibrem os riscos e benefícios dos protocolos estipulados. Embora o cérebro humano consiga 

processar rapidamente informações complexas, essa capacidade é limitada para que se possa 

interpretar as possibilidades possíveis de modo objetivo e preciso (COCKROFT, 2007). 

    A ampla quantidade de informações reunidas em bancos de dados médicos requer 

métodos especializados para armazenar e acessar o conteúdo posteriormente. Quanto maior o 

número de dados coletados, maiores são as dificuldades para a extração de informações úteis 
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que direcionem as tomadas de decisões dos médicos perante a situação clínica de seus pacientes. 

A análise manual de dados tornou-se inviável, e o emprego de programas computacionais para 

a averiguação fidedigna das informações armazenadas passou a ser indispensável (LAVRAC, 

1999). 

    O termo “mineração de dados” (data mining) é utilizado de modo cada vez mais 

frequente na literatura médica, e refere-se ao uso de novos métodos e instrumentos para analisar 

informações coletadas a respeito de uma determinada situação. A medicina é uma das áreas da 

Ciência que pode se beneficiar desse recurso, pois tem a capacidade de explorar o conhecimento 

disponível no domínio clínico e explicar as decisões propostas (BELLAZZI & ZUPAN, 2008). 

    O objetivo da mineração de dados na clínica médica é fornecer modelos que possam 

utilizar dados específicos do paciente para prever resultados de interesse e, desse modo, auxiliar 

na tomada de decisões. Os métodos preditivos de mineração podem ser aplicados à construção 

de sistemas de decisão para prognóstico, diagnóstico e planejamento do tratamento, os quais 

uma vez averiguados podem ser integrados aos sistemas de informações clínicas (BELLAZZI; 

FERRAZZI; SACCHI, 2011). 

    As árvores de decisão são exemplos da aplicação da mineração de dados, e foram 

utilizadas pela primeira vez em 1960 (SONG & LU, 2015). Elas são definidas como modelos 

sequenciais que combinam de forma lógica uma sequência de testes simples. Cada teste 

compara um determinado atributo numérico contra um valor limiar ou um atributo nominal 

contra um conjunto de valores possíveis (KOTSIANTIS, 2013). São consideradas altamente 

eficazes para extração de informações e reconhecimento de padrões (BHARGAVA & 

SHARMA, 2013) e possuem ampla aplicação dentro da biologia computacional e 

bioinformática devido à sua utilidade para agregar diversos dados com o intuito de tornar 

previsões precisas (KINGSFORD & SALZBERG, 2008). 

    Muitas das variáveis armazenadas em bancos de dados são de baixa relevância e, 

portanto, provavelmente não devem ser incluídas nos métodos disponíveis para mineração de 

dados. As árvores de decisão podem ser utilizadas para selecionar as variáveis mais relevantes 

que devem ser usadas e que de fato serão importantes para a conduta a ser realizada (SONG & 

LU, 2015). 

Uma árvore de decisão classifica itens através de uma série de perguntas a respeito das 

informações associadas a cada um deles. Cada pergunta está contida em um "nó", e cada nó 

aponta para um "nó-filho" de acordo com a possível resposta para a pergunta. Os 

questionamentos podem ser complexos, desde que as informações disponíveis para respondê-

los possam ser computadas de uma maneira eficiente (KINGSFORD & SALZBERG, 2008). 
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Essas árvores fornecem diversos benefícios relacionados à mineração de dados como: 

fácil compreensão pelo usuário final; poder de manipular uma ampla variedade de dados, sejam 

estes nominais, numéricos ou textuais; capacidade de processar conjuntos de dados errados ou 

valores ausentes e apresentam alto desempenho mesmo com um pequeno número de 

informações (BHARGAVA & SHARMA, 2013). 

As árvores de decisão podem ser mais facilmente interpretadas do que outros sistemas 

de classificação, como por exemplo as redes neurais, pois combinam perguntas simples sobre 

os dados de uma forma compreensível (KOTSIANTIS, 2013). Contudo, pequenas modificações 

na entrada dos dados podem gerar grandes mudanças na árvore construída.  

Além disso, as árvores são flexíveis para lidar com banco de dados que apresentam uma 

mescla de variáveis (numerais e nominais) sendo adequadas para modelar dados que não são 

facilmente analisados através de classificadores que dependem de um único limite de decisão 

(por exemplo, regressão logística) (KINGSFORD & SALZBERG, 2008). 

2.5.1 Algoritmos de mineração de dados  

Alguns algoritmos geram uma árvore de decisão baseada em um conjunto de dados de 

"treinamento" (composto por elementos selecionados aleatoriamente a partir do banco de 

dados), que então é usado para classificar as instâncias do conjunto "teste" (dados novos ainda 

não vistos pelo algoritmo). A porcentagem de dados do conjunto teste que foram classificadas 

corretamente indica a acurácia do modelo (WITTEN & FRANK, 2005).  

Dessa forma, a análise do banco de dados, quando realizada por validação cruzada em 

10 dobras (10-fold cross validation), fraciona os dados do banco original em dois conjuntos 

(treinamento e teste). Esses dados são divididos aleatoriamente em dez sub-amostras, sendo 

uma delas retida como os dados de validação para se realizar o teste, enquanto as demais nove 

sub-amostras são utilizadas como dados de treinamento. O processo é repetido dez vezes, com 

cada uma das nove sub-amostras usadas exatamente uma vez com os dados de validação 

(WONG, 2015).  
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2.5.1.1 Algoritmo J48 

O algoritmo J48 realiza uma busca em um conjunto de atributos (greedy search) guiada 

pelo ganho de informação (SUGUMARAN; MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007; 

SILVA, 2014). Em outras palavras, ele procura, dentro de um conjunto de atributos, aquele que 

melhor divide o conjunto de exemplos em sub-conjuntos. Inicialmente, todos os exemplos são 

colocados no nó-raiz. Posteriormente, um atributo preditivo é escolhido para representar o teste 

deste nó, dividindo-se os exemplos em subconjuntos sucessivamente. Esse processo se repete 

até que todos os exemplos sejam classificados ou então até que todos os atributos preditivos já 

tenham sido utilizados (SUGUMARAN; MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007).  

Através do algoritmo J48 obtém-se uma árvore que avalia a existência ou importância 

de cada atributo (variável) individualmente. As árvores são construídas do topo para a base, 

mediante a escolha do atributo que representa a melhor resposta para cada nó à medida que a 

árvore é elaborada (MARTINS; MARQUES; COSTA, 2009; LIBRELOTTO & 

MOZZAQUARTO, 2013). 

Esses atributos são analisados pelo algoritmo, estabelecendo-se um valor limite para os 

atributos. Este valor segrega o banco de dados, discernindo entre os elementos que exibem valor 

abaixo do limiar previamente estabelecido e aqueles que apresentam valor superior ou igual 

(SUGUMARAN; MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007; KAUR & CHHABRA, 

2014).  

Outras características importantes do algoritmo J48 é que ele lida com os valores 

ausentes nos dados de treinamento (esses valores são tratados de forma especial, não sendo 

utilizados para cálculos de entropia e ganho de informação) (SUGUMARAN; 

MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007) e adota uma estratégia de poda após a árvore 

estar totalmente construída (KAUR & CHHABRA, 2014).  

O ganho de informação é uma medida estatística que está envolvida na construção de 

árvores pelo algoritmo J48, com o objetivo de medir a eficácia de um atributo em classificar os 

dados de treinamento. A escolha do atributo mais eficaz (ou seja, o que mais reduz a entropia), 

faz com que geralmente obtenha-se árvores com menor quantidades de nós e ramificações. A 

entropia, por sua vez, pode ser definida como sendo o grau de pureza de um conjunto de dados, 

estando relacionada à representação das informações que estão em falta SUGUMARAN; 

MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007; SILVA, 2014).  
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Em relação à estratégia de poda, algumas sub-árvores são reduzidas a folhas ou então, 

um ramo da árvore é cortado a partir de um determinado nó e transformado em folha. Esse corte 

é mediado por um teste estatístico que considera os erros presentes em um nó e a soma dos 

erros nos nós que descendem do mesmo. Logo, para cada nó, a poda somente acontece se o 

desempenho da árvore não reduzir significadamente (SILVA, 2014).  

2.5.2 Métricas de avaliação de desempenho de um algoritmo de mineração de dados  

 A análise do banco de dados por um algoritmo de mineração disponibiliza métricas de 

avaliação, a fim de relatar se os resultados obtidos são ou não satisfatórios. De acordo com 

Legates (1999) e Frank, Hall e Witten (2016), os resultados podem ser avaliados conforme:  

-Número de instâncias classificadas corretamente  

-Número de instâncias classificadas incorretamente 

- Estatística Kappa: mede a concordância da predição com a classe verdadeira, em uma escala 

compreendida em um intervalo entre 0 e 1. Kappa igual a zero indica concordância nula, 

enquanto um valor maior que zero demonstra uma concordância maior que o acaso. Por sua 

vez, Kappa igual a 1 representa concordância completa. Valores entre 0,40 a 0,49 indicam 

concordância moderada, entre 0,60 e 0,69 concordância substancial, e acima de 0,80 

considerado excelente (KUMAR & SAHOO, 2012).  

- Erro Absoluto Médio (MAE): mede a magnitude média dos erros em um conjunto de 

previsões. Em outras palavras, indica a média de afastamento de todos os valores previstos pelo 

algoritmo e seus valores reais.  

- Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE): mensura as diferenças entre os valores previstos em 

um modelo e os valores realmente observados (KUMAR & SAHOO, 2012). A fórmula 

matemática calcula primeiramente a diferença entre a previsão e os valores observados 

correspondentes, sendo cada um elevado ao quadrado, individualmente. Em seguida calcula-se 

a média da amostra, e por fim, a raiz quadrada da mesma.  

 MAE e RMSE podem ser usados juntamente para verificar as variações nos erros em 

um conjunto de previsões. O RMSE sempre será maior ou igual ao MAE. Quanto maior a 

diferença entre eles, maior a variação nos erros individuais da amostra. Logo, se MAE = RMSE, 
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todos os erros apresentam a mesma magnitude. Ainda, quanto menor os valores de RMSE e 

MAE, melhor é a previsão e precisão do modelo (KUMAR & SAHOO, 2012).  

- Raiz quadrada do erro relativo (RRSE): eleva o erro total ao quadrado e o normaliza, 

dividindo-o pelo erro total ao quadrado da média dos valores reais.  

- Erro Relativo Absoluto (RAE): É muito semelhante ao RRSE, no sentido de que também é 

relativo a um preditor simples, que é apenas a média dos valores reais. Porém, neste caso, o 

erro considerado é apenas o erro absoluto total ao invés do erro total ao quadrado. Dessa forma, 

o RAE assume o erro absoluto total e normaliza-o através da divisão pelo erro absoluto total do 

preditor simples.  

- Positivo verdadeiro (TP): Refere-se ao número de exemplos previstos como positivos e que 

são realmente positivos.  

- Falso positivo (FP): Representa o número de exemplos previstos como positivos mas que na 

realidade são negativos.  

- Negativo verdadeiro (TN): Referente ao número de exemplos previstos como negativo e que 

de fato são negativos.  

- Falso negativo (FN): Determinado pelo número de exemplos previstos como negativos mas 

que na realidade são verdadeiros.  

- Taxa de positivo verdadeiro (TP Rate): É a proporção de exemplos que são classificados em 

uma determinada classe, entre todos os exemplos que realmente pertencem a essa classe.  

- Taxa de falso positivo (FP Rate): É a proporção de exemplos que são classificados em uma 

determinada classe X, mas que pertencem a uma diferente, entre todos os exemplos que não 

estão inclusos na classe X.  

- Precisão: também referida como valor preditivo positivo. É a proporção dos exemplos que de 

fato pertencem a uma determinada classe entre todos aqueles que foram classificados como 

pertencentes a esta classe. Cálculo realizado através da divisão do número de TP pela soma dos 

TP com FP:  

          
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

- Sensibilidade ou Recall: equivalente à taxa de TP. Representa a fração dos dados que são 

realmente positivos e que foram preditos como positivos. Cálculo efetuado pela divisão entre 

TP e a soma de TP e FN:  
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     𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

-Acurácia: Determinada pela soma de TP e TN, dividindo-se o valor obtido pela soma de TP, 

TN, FP e FN:  

   𝑇𝑃 +𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁+ 𝐹𝑃+𝐹𝑁
 

-Medida F: Representa a média harmônica ponderada de precisão, utilizando para o cálculo 

precisão e recall. É uma medida geométrica das variantes corrigidas para o acaso.  

 

    F = 2 x 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

-AUC - A AUC é utilizada para avaliar a discriminação do modelo prognóstico, fornecendo 

comparação entre resultados previstos e observados (KUMAR & SAHOO, 2012). Uma 

discriminação ideal disponibiliza uma área de 1. Se o valor obtido é inferior a 0,5 significa que 

a predição estabelecida pelo modelo não é superior aos resultados obtidos de forma aleatória 

(HANLEY & McNEIL, 1982).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 SELEÇÃO DOS PRONTUÁRIOS 

Os dados foram coletados em duas etapas:   

Etapa I: Foram analisados prontuários arquivados no hospital veterinário (HOVET) de 

grandes animais da FMVZ-USP, datados do período entre Janeiro de 2003 e Julho de 2018, 

coletando-se as informações a serem utilizadas para o cálculo do score prognóstico do modelo 

EqSAPS. A coleta de dados foi realizada por apenas uma única pessoa (a autora desta 

dissertação), a fim de se evitar divergências quanto à interpretação dos documentos. Como 

critério de inclusão, selecionou-se preferencialmente os prontuários com anamnese completa e 

com exames laboratoriais arquivados.  

Etapa II: As informações coletadas dos prontuários datados entre Setembro de 2018 e 

Maio de 2019 foram provenientes do HOVET de grandes animais da FMVZ-USP e da Unidade 

Didática Clínico-Hospitalar de Medicina Veterinária (UDCH) da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA-USP), seguindo-se os mesmos métodos citados na etapa I.   

 Todas as informações coletadas, de ambas as etapas (correspondendo ao período total 

de janeiro de 2003 a Maio de 2019), foram agrupadas em um único banco de dados (acessado 

através do link: https://osf.io/k287p/?view_only=35e16e7776e947cf920ef4fb7d712fa5). 

 

3.2 ADAPTAÇÕES REALIZADAS PARA A ESPÉCIE EQUINA  

Tendo-se por base o modelo SAPS-3 utilizado em humanos, a adaptação para este 

estudo foi realizada de modo que cada informação obtida estivesse de acordo com as 

características da espécie equina. A pontuação mínima correspondeu a zero, enquanto a máxima 

foi 18 em relação à idade dos pacientes e 15 para as demais variáveis. As pontuações foram 

atribuídas de acordo com a experiência clínica e cirúrgica dos docentes e médicos veterinários 

https://osf.io/k287p/?view_only=35e16e7776e947cf920ef4fb7d712fa5
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do serviço de cirurgia e clínica médica de grandes animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), além de embasamento 

em informações retiradas da literatura, conforme indicado no decorrer do texto. Após a soma 

dos pontos obtidos em cada quesito avaliado, o valor correspondente (EqSAPS score) foi 

colocado na fórmula geral proveniente do trabalho original do SAPS-3 (MORENO et al., 2005). 

 

Logit = 32.6659 + ln(SAPS-3 score + 20.5958) x 7.3068   [equação 1] 

e a probabilidade de óbito pela equação: 

Probabilidade de óbito=  elogit/ (1+elogit)     [equação 2] 

 A figura 1 ilustra o delineamento experimental.  

Figura 1 - Delineamento experimental do estudo 

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 
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3.2.1 Adaptações das variáveis correspondentes ao grupo I do modelo SAPS-3  

Idade: em humanos, a idade dos pacientes é segregada em seis grupos (< 40;40 ≥ x < 60; 60 ≥ 

x < 70; 70 ≥ x < 75; 75 ≥ x < 80 e ≥80 anos), sendo que conforme aumenta a idade do 

indivíduo, maior a pontuação. Na adaptação para os equinos, consideramos também seis grupos 

(< 1; 1-3; 4-10; 11-15; 16-20; 20-25; 25-30, e > 30 anos), considerando que os animais abaixo 

de um ano e acima de 30 recebem uma pontuação mais elevada, representando os dois grupos 

de risco. 

Comorbidade: em humanos, considera-se como comorbidades: terapia para o câncer, câncer 

hematológico, cirrose e AIDS. Para os equinos consideramos apenas se o animal apresenta ou 

não neoplasia, e se é ou não submetido ao tratamento para a mesma, considerando-se que as 

demais comorbidades citadas no SAPS-3 original não são rotineiramente diagnosticadas na 

espécie equina. 

Fármacos vasoativos: a utilização de tais medicamentos não é algo comumente observado no 

atendimento dos equinos antes dos mesmos serem encaminhados para o HOVET, ao contrário 

do que ocorre com humanos. Portanto, tal variável foi excluída de nosso estudo. 

Localização intra-hospitalar antes da admissão na UTI: para humanos considera-se salas de 

emergências, outras UTIs ou outros locais. No caso dos equinos, ao se considerar que os animais 

geralmente se encontram em propriedades privadas ou em hípicas e raramente em outro 

hospital, a questão mais relevante foi o fato do cavalo ser ou não socorrido antes de ser 

encaminhado para o HOVET, o que pode interferir na probabilidade de sobrevivência do animal 

a depender da afecção e da ausência dos primeiros procedimentos que poderiam ser realizados 

ainda no local prévio à internação. Essa parte do SAPS-3 foi então adaptada para: “Animal 

recebeu atendimento/tratamento prévio antes de ser encaminhado para o HOVET? Sim / Não”. 

Tempo de espera no hospital antes do paciente ser encaminhado para a UTI: Em humanos, 

corresponde ao tempo de espera do paciente antes da admissão no hospital (< 14 dias, > 14 dias, 

≥ 28 dias). Adaptamos essa informação para a nossa rotina como o intervalo de tempo 

transcorrido até o animal ser encaminhado para o HOVET, a partir do início dos sintomas e/ou 

complicações de um quadro clínico prévio. Os equinos geralmente estão na propriedade ou 

hípica recebendo tratamento médico-veterinário de acordo com os recursos do local. Devido ao 

fato desses recursos em alguns casos serem restritos, o encaminhamento dos animais pode 

ocorrer em curto intervalo de tempo. Adaptação realizada: “Tempo transcorrido até o animal 

ser encaminhado para o HOVET desde o início dos sintomas e/ou complicações de um quadro 
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clínico prévio ou não responsividade ao tratamento instituído”, considerando-se < 24 horas, 24-

48 horas ou > 48 horas. 

 

3.2.2  Adaptações das variáveis correspondentes ao grupo II do modelo SAPS-3  

Admissão na UTI planejada ou não planejada: No caso dos equinos, adaptamos esse item 

considerando-se o motivo do encaminhamento do animal para o HOVET: (I) encaminhamento 

para cirurgias eletivas, avaliação clínica de rotina e/ou exames agendados; (II) impossibilidade 

de iniciar o tratamento no local onde o animal se encontra, correspondendo aos animais que 

apresentaram início agudo dos sinais clínicos; (III) impossibilidade de prosseguir com o 

tratamento, considerando os cavalos que apresentaram piora mesmo após uma terapia ser 

instituída ou que não apresentam progresso com o tratamento inicial.  

Motivo da admissão do paciente na UTI: em humanos corresponde à segregação pelos seguintes 

sistemas: cardiovascular [distúrbios de ritmo, choque (hipovolêmico, séptico, hemorrágico, 

anafilático e de causa não definida)], neurológico (convulsões, coma, confusão, agitação, delírio 

e déficits neurológicos focais, massas intracranianas), falência hepática, pancreatite severa e 

demais afecções relacionadas a outros órgãos. A adaptação realizada para os equinos baseou-

se também na divisão por sistemas, contudo, considerando as afecções mais pertinentes à 

espécie: (I) sistema cardiovascular: distúrbios de ritmo, choque (anafilático, séptico, 

hemorrágico, de causa não definida) e tromboflebites; (II) Sistema digestório: afecções 

dentárias, úlceras, diarreia e cólicas; (III) sistema locomotor (fraturas, laminites, processos 

infecciosos e demais causas de claudicação); (IV) sistema neurológico (alterações neurológicas 

crônicas, tétano, alterações agudas do sistema nervoso central); (V) sistema tegumentar; (VI) 

septicemia; (VII) acometimento hepático; (VIII) sistema respiratório; (IX) sistema urinário 

(trato urinário superior e inferior e persistência de úraco); (X) afecções oftálmicas; (XI) 

intoxicação; (XII) sistema reprodutor (endometrite, retenção placenta, distocia, funiculite, 

orquite e criptorquidismo), (XIII) hérnias (inguinal, incisional, umbilical), (XIV) afecções 

clínicas gerais (emagrecimento, anorexia, deficiência minerais e vitaminas) e (XV) animal sem 

manifestação clínica (encaminhamento para cirurgia eletiva, exame agendado ou avaliação 

clínica de rotina). 
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Estado cirúrgico: corresponde a se no momento da admissão na UTI o paciente foi submetido 

à cirurgia programada, cirurgia de emergência ou se não passou por nenhum procedimento 

cirúrgico. Para os equinos, consideramos os mesmos itens. 

Local anatômico da cirurgia: para humanos refere-se à realização de transplante de fígado, rim, 

pâncreas e demais transplantes, cirurgias efetuadas em casos de traumas isolados (torácico, 

abdominal ou de membros), traumas múltiplos, cirurgias cardíacas e neurocirurgias. Todos os 

outros procedimentos cirúrgicos recebem pontuação igual a zero. Para os cavalos, a adaptação 

foi realizada de modo a segregar os procedimentos cirúrgicos por sistemas, de acordo com as 

afecções de ocorrência mais frequente nessa espécie animal: (I) cirurgias do sistema locomotor: 

osteossíntese de ossos longos, procedimentos que envolvem o espaço sinovial e cirurgias do 

sistema locomotor que não envolvem o respectivo espaço; (II) cirurgias do sistema respiratório, 

sendo divididas entre as que envolvem as vias aéreas superiores ou inferiores; (III) cirurgias do 

sistema reprodutor, com segregação entre os procedimentos cirúrgicos realizados em machos 

(orquiectomia, penectomia, criptorquiectomia) e fêmeas (vulvoplastia, cesárea e cirurgias em 

útero e ovários); (IV) cirurgias do sistema digestório: extração dentária, laparotomia que 

contemple afecções estrangulativas, laparotomia envolvendo afecções não estrangulativas e 

laparoscopia; (V) cirurgias oftálmicas; (VI) herniorrafias (incisional, inguinal e umbilical). 

Presença ou não de infecção aguda no momento da admissão: se no momento da admissão na 

UTI o paciente humano apresentava ou não infecção aguda, seja esta respiratória ou 

nosocomial. Adaptação realizada para a presença ou não de infecção comunitária ou 

nosocomial. 

 

 

3.2.3 Adaptações das variáveis correspondentes ao grupo III do modelo SAPS-3  

Glasgow Coma Scale: adaptado para os equinos como avaliação do estado mental, podendo ser 

este: (I) alerta: animal que chega ao HOVET sem nenhum sinal de alteração neurológica; (II) 

deprimido: o equino só reage a algum estímulo perante a ocorrência de ruído e/ou agitação no 

local em que está inserido; (III) estupor: o cavalo somente reage à estimulação dolorosa; (IV) 

demência: animal está acordado, em posição quadrupedal, mas não responde aos estímulos do 

ambiente; (V) delírio: demência com agitação; (VI) coma: animal inconsciente, não apresenta 
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reação nem mesmo ao estímulo doloroso. O objetivo desta adaptação foi tornar a avaliação 

neurológica dos animais mais direta e simplificada pelo médico-veterinário. 

Demais variáveis fisiológicas: (I) frequência cardíaca (FC): pontuação para posterior cálculo 

do escore prognóstico proveniente de McCoachie, Guiguère e Barton (2016), adaptando-se os 

valores resultantes da aferição de acordo com os limites considerados fisiológicos para o equino 

adulto [20 a 40 batimentos por minuto (bpm)]; (II) Creatinina: pontuação estipulada advinda 

dos mesmos autores, estratificando-se os valores mensurados conforme o utilizado como padrão 

de normalidade (1,0-2,0 mg/dL) pelo laboratório clínico do HOVET da  FMVZ-USP; (III) 

bilirrubina total: valores normais (0,9-2,9 mg/dL) obtidos do mesmo local; (IV) leucócitos 

totais: valores discordantes do limite fisiológico (< 5000 e > 14.000 cel/μL) retirados de Vinther 

e colaboradores (2015). A contagem normal de leucócitos (5.600-12.100 cels/μL) baseou-se no 

laboratório clínico do HOVET da FMVZ-USP; (IV) temperatura retal: valor adequado entre 

37,5˚C-38,5˚C. A partir desse intervalo, os demais foram estratificados, com o menor valor 

correspondendo a 36,7˚C, originário de Vinther e colaboradores (2015); (V) plaquetas: valores 

(72.000; 75.000; 100.000-260.000) determinados com base no trabalho elaborado por Sellon e 

colaboradores (1996); (VI) PAS: tanto a pontuação para cálculo prognóstico quanto os valores 

(70 mmHg; 90 mmHg e 110 mmHg) resultantes das pressões aferidas tiveram embasamento 

em Grulke e colaboradores (2001) e Divers & Hackett (2014); (VII) pH sanguíneo: valores 

(7,333-7,410; 7,363-7,444 e 7,372-7,484) obtidos do laboratório clínico do HOVET da  FMVZ-

USP; (VIII) pressão parcial de oxigênio (pO2): valores (89-115 mmHg; 73-108 mmHg) 

originários do laboratório clínico do HOVET da FMVZ-USP. Ao contrário do SAPS-3 original, 

não consideramos a realização ou não de ventilação mecânica no momento do atendimento.  

3.2.4 Adaptação das variáveis fisiológicas (variáveis do grupo III) para neonatos (primeiro 

mês de vida) e potros até dois meses 

Com o intuito de se evitar equívocos nas pontuações dos animais mais jovens, 

respeitamos as alterações fisiológicas presentes durante a fase de crescimento desses equinos: 

(I) temperatura retal: valor considerado normal para neonatos (desde o momento do nascimento 

até um mês de vida) foi de 37,8˚C-38,8˚C, segundo Barr (2007); (II) bilirrubina total: valores 

de normalidade de acordo com cada faixa etária (nascimento até os dois meses de idade) 
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baseados em Fenger (2007); (III) leucócitos totais e creatinina: valores fisiológicos de acordo 

com Orsini e Divers (2014); e (IV) frequência cardíaca: valores obtidos de Barr (2007).  

Para as variáveis I, II e III, os intervalos de valores fora da normalidade foram 

estratificados de forma que a pontuação empregada ao final fosse correspondente ao utilizado 

para os animais adultos, seguindo-se a mesma linha de raciocínio entre o valor apresentado pelo 

parâmetro fisiológico e a gravidade do quadro clínico que a mesma indica através da pontuação 

proposta.  

3.3 MINERAÇÃO DE DADOS, CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE DE DECISÃO E ANÁLISE 

DOS RESULTADOS  

A mineração dos dados brutos e score EqSAPS, a construção da árvore de decisão e a 

avaliação da margem de acerto da probabilidade de óbito dos pacientes foi realizada através do 

algoritmo de classificação J48 (WITTEN & FRANK, 2005) mediante validação cruzada em 10 

dobras (10-fold cross validation). Para este objetivo, utilizou-se o software WEKA. 
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4 RESULTADOS  

4.1 CARACTERÍSTICAS DA COORTE ANALISADA  

Do total de 5.568 prontuários analisados, reuniu-se informações provenientes de 1.000 

registros datados entre o período de janeiro de 2003 a Maio de 2019. Como critério de inclusão, 

selecionou-se os prontuários com anamnese completa e com exames laboratoriais arquivados. 

O equino mais novo dentre os prontuários coletados tinha idade inferior a 24 horas de vida e o 

mais velho 30 anos. Oitenta e sete (8,7 %) tinham menos de um ano de idade. Seis cavalos 

(0,60% do total de casos) apresentavam comorbidades. 

 Cento e três (10,3%) animais foram encaminhados ao HOVET (FMVZ-USP) em 

menos de 24 horas após o início dos sinais clínicos, enquanto 209 (20,9%) num período entre 

24 e 48 horas. A maioria dos cavalos foi encaminhada após 48 horas do início do quadro clínico, 

correspondendo a 562 animais (56,2%). Cento e vinte e seis prontuários (12,6%) não 

informaram quanto ao tempo transcorrido para encaminhamento (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Número de animais incluídos neste estudo de acordo com o intervalo em horas entre atendimento     

     prévio e/ou início dos sinais clínicos e admissão no HOVET (FMVZ-USP) 

  

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

Legenda: n.d= não determinado  

Setecentos e setenta e dois (77,2% do total de casos) passaram por atendimento prévio. 

Em nove prontuários (0,9%) não constavam o motivo do encaminhamento. Em 133 casos 

(13,30% do total), o encaminhamento foi realizado devido a procedimentos cirúrgicos ou 

avaliações previamente agendadas,170 (17%) devido à inexistência de médico-veterinário na 

propriedade para avaliação e 688 (68,8%) por impossibilidade de se prosseguir o tratamento no 

local onde o equino foi atendido (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Número de animais incluídos neste estudo de acordo com o motivo de encaminhamento ao  

     HOVET (FMVZ-USP) 

  

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

Legenda: n.d= não determinado; AA= avaliação agendada; IA= impossibilidade de atendimento; IPT=  

                impossibilidade de prosseguir tratamento 

Das afecções apresentadas pelos pacientes no momento do atendimento no HOVET 

(FMVZ-USP), as afecções relacionadas ao sistema digestório e sistema locomotor foram as que 

apresentaram maior casuística, correspondendo a 39,1% (equivalente a 391 cavalos) e 26,10% 

(261 equinos), respectivamente.  

Apenas dois (0,2%) apresentavam hepatopatia, enquanto 11 animais (1,10%) tinham 

hérnia. Quatorze equinos (1,40 %) possuíam afecções cardiovasculares, 15 (1,50%) 

acometimento oftálmico, 21 (2,10%) problemas do sistema urinário e 24 (2,40%) 

dermatopatias. Cinquenta e um (5,10%) apresentavam comprometimento neurológico e 81 

(8,10 %) doenças presentes no sistema respiratório. Por sua vez, 32 animais (3,20%) não 

apresentavam queixas, enquanto 105 (10,50%) apresentavam queixa inespecífica a determinado 

órgão e/ou sistema (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Número de animais incluídos neste estudo de acordo com as afecções/sistemas acometidos no  

                    momento do atendimento no HOVET (FMVZ-USP) 

 

 

Legenda: Barros, A.M.C. (2019) 

Do total de 1.000 animais, 234 (23,40%) foram submetidos a procedimento cirúrgico, 

sendo no sistema digestório a maioria das cirurgias efetuadas, com 144 animais (14,40%) 

submetidos a procedimento cirúrgico. Apenas uma única cirurgia oftálmica (0,10%) e duas 

(0,20%) realizadas no sistema urinário. Seis procedimentos foram feitos no sistema respiratório 

(0,60%), enquanto 32 (3,20%) no sistema locomotor. As cirurgias destinadas ao sistema 

reprodutor corresponderam a 49 (4,90%) casos (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 - Número de animais participantes submetidos a procedimento cirúrgico de acordo com o local  

                   anatômico da cirurgia 

 

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

Em relação à presença ou não de infecção aguda no momento da admissão, 46 (4,60%) 

animais apresentaram infecção: comunitária (45 equinos) ou nosocomial (um equino).  

Ao se considerar o estado mental dos pacientes, apenas um indivíduo (0,1%) 

encontrava-se em coma, enquanto cinco cavalos (0,5%) estavam em estupor, cinco (0,5%) em 

delírio e 158 (15,80%) estavam deprimidos. Quarenta e um prontuários (4,10%) não 

apresentavam o registro do estado mental no momento do atendimento. Por sua vez, 790 (79%) 

animais estavam alertas (Gráfico 5).   
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Gráfico 5 - Número de animais participantes de acordo com a avaliação do estado mental 

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

Legenda: n.d = Não determinado  

A mensuração da PAS foi registrada em 70 prontuários (0,70% do total). A pO2 foi 

avaliada em 110 equinos (11% do total de casos), enquanto o valor de pH sanguíneo estava 

presente em 129 prontuários (12,90%). A contagem plaquetária foi registrada em 379 (37,90%) 

atendimentos, enquanto a bilirrubina total em 814 (81,40%). A creatinina foi mensurada em 

820 animais (82%) e leucócitos totais em 854 (85,40%). Frequência cardíaca e temperatura retal 

foram registradas em quase todos os prontuários, correspondendo a 987 (98,70%) e 942 

(94,20%), respectivamente (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Número de animais dos quais foi possível obter as variáveis fisiológicas no momento do atendimento  

                   no HOVET (FMVZ-USP)   

 

   

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

Legenda: PAS= Pressão Arterial Sistólica; pO2= pressão parcial de oxigênio; temp= temperatura; FC=  

               frequência cardíaca 

4.2 INFORMAÇÕES REFERENTES AO DESFECHO  

Em relação ao desfecho ao final do primeiro dia de internação (sobrevida ou óbito), 852 

(85,20%) animais sobreviveram, enquanto 67 (6,70 %) foram a óbito. Oitenta e um prontuários 

(8,10%) não informaram o desfecho (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Número de animais participantes de acordo com o desfecho (primeiro dia de internação) no HOVET  

                    (FMVZ-USP) 

 

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

 Legenda: n.d= não determinado  

4.3 SAPS-3 ADAPTADO PARA OS EQUINOS ACIMA DE DOIS MESES DE IDADE  

A tabela 1 apresenta as variáveis avaliadas pelo EqSAPS para animais acima de dois 

meses de idade.  
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Tabela 1 - Variáveis avaliadas pelo EqSAPS e respectiva pontuação adaptada para animais acima de dois meses 

                  de idade 

 

 

Idade (em 

anos) 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

Sistema 

respiratório 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

Sistema 

digestório 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

Leucócitos 

totais 

(cels/L) 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

<1 ou >30 18 [  ] Trato respiratório 

superior 

4 [  ] Laparotomia 

(afecções 

estrangulativas) 

15 [  ] 5.600-

12.100 

0 [  ] 

1-3 0 [  ] Trato respiratório 

inferior 

12 [  ] Laparotomia 

(afecções não 

estrangulativas) 

12 [  ] 5.000-

5.559 

2 [  ] 

4-10 5 [  ] Sistema urinário   Laparoscopia 3 [  ] 12.101-

14.500 

5 [  ] 

11-15 9 [  ] Trato urinário 

superior 

8 [  ] Sistema 

urinário 

6 [  ] <5.000 ou 

>14.500 

8 [  ] 

16-20 13 [  ] Trato urinário 

inferior 

3 [  ] Cirurgias 

oftálmicas 

2 [  ] Pressão 

Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

  

21-30 15 [  ] Persistência do 

úraco  

13 [  ] Herniorrafias   >110 0 [  ] 

Comorbidade   Afecções 

oftálmicas 

1 [  ] Inguinal 6 [  ] 90-100 3 [  ] 

Neoplasia 6 [  ] Intoxicação 8 [  ] Incisional 8 [  ] 70-90 8 [  ] 

Tratamento para 

neoplasia 

11 [  ] Sistema 

reprodutor 

  Umbilical 4 [  ] <70 11 [  ] 

Tempo 

transcorrido 

até o animal 

ser 

encaminhado 

para o HOVET  

  Endometrite, 

retenção de 

placenta, distocia, 

laceração de 

períneo 

9 [  ] Infecção 

aguda na 

admissão do 

HOVET? 

  Plaquetas 

(/L) 

  

<24 h 0 [  ] Funiculite, 

orquite 

2 [  ] Comunitária 9 [  ] 100.000-

260.000 

0 [  ] 

24-48 6 [  ] Criptorquidismo 1 [  ] Nosocomial 11 [  ] 75.001-

99.000 

2 [  ] 

>48 7 [  ] Hérnias   Estado mental   72.000-

75.000 

4 [  ] 

Animal 

recebeu 

atendimento 

prévio? 

  Inguinal 10 [  ] Alerta 0 [  ] <72.000 7 [  ] 

Sim 0 [  ] Incisional, 

umbilical 

3 [  ] Deprimido 2 [  ] pH 

sanguíneo 

(Equino 

jovem ≤ 2 

anos) 

  

Não 5 [  ] Alterações 

clínicas gerais  

 Estupor 7 [  ] Venoso 

(7,333-

7,410) 

0 [  ] 

Animal 

encaminhado 

para o HOVET 

pois:  

  Emagrecimento, 

anorexia, 

deficiência de 

vitaminas e/ou 

minerais 

8 [  ] Coma 15 [  ] Arterial 

(7,364-

7,444) 

0 [  ] 

Cirurgia 

programada 

0 [  ] Animal sem 

manifestações 

clínicas 

  Demência 5 [  ] pH 

sanguíneo 

(Equino 

adulto >2 

anos) 

  

Exames 

agendados 

0 [  ] Encaminhamento 

para cirurgia 

eletiva, exame 

agendado ou 

avaliação clínica 

de rotina  

0 [  ] Delírio 15 [  ] Venoso 

(7,333-

7,410) 

0 [  ] 

Avaliação 

clínica de rotina  

0 [  ] Procedimento 

cirúrgico ao dar 

entrada no 

HOVET? 

  Bilirrubina 

total (mg/dL) 

  Arterial 

(7,372-

7,484) 

0 [  ] 

Impossibilidade 

de iniciar 

atendimento 

5 [  ] Não 0 [  ] 0,9-2,9 0 [  ] pH 

sanguíneo 

(Equino 

jovem  ≤ 2 

anos) 

  

Impossibilidade 

de prosseguir 

tratamento 

8 [  ] Sim, cirurgia de 

emergência 

11 [  ] >2,9 4 [  ] Venoso  

(< 7,333 

ou > 

7,410) 

3 [  ] 

Sistema/Órgão 

acometido 

  Sim, cirurgia 

programada 

4 [  ] Temperatura 

retal (C) 

  Arterial (< 

7,364 ou > 

7,444) 

3 [  ] 
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Afecção(ões) 

apresentadas(s) 

pelo equino na 

admissão do 

HOVET 

Sistema 

cardiovascular 

  Local anatômico 

da cirurgia 

  36,7-37,4 2 [  ] pH 

sanguíneo 

(Equino 

adulto >2 

anos) 

  

Distúrbios de 

ritmo 

15 [  ] Sistema 

locomotor 

  37,5-38,5 0 [  ] Venoso  

(< 7,333 

ou > 

7,410) 

3 [  ] 

Choque 

(anafilático, 

séptico, 

hemorrágico, 

causa não 

definida) 

15 [  ] Osteossíntese de 

ossos longos 

15 [  ] 38,6-39 4 [  ] Arterial 

 (< 7,312 

ou > 

7,484) 

3 [  ] 

Tromboflebite 8 [  ] Cirurgias que 

envolvem o 

espaço sinovial 

9 [  ] <36,7 ou >39 7 [  ] pO2 

(mmHg) 

Equino 

jovem (≤ 2 

anos) 

  

Sistema 

digestório 

  Cirurgias que não 

envolvem o 

espaço sinovial 

7 [  ] Creatinina 

(mg/dL) 

  Arterial 

(89-115) 

0 [  ] 

Afecções 

dentárias, 

úlceras, gastrite, 

diarréia 

3 [  ] Sistema 

respiratório 

  1,0-2,0 0 [  ] Arterial 

(<89 ou 

>115) 

3 [  ] 

Síndrome cólica 13 [  ] Trato respiratório 

superior 

4 [  ] 2,1-2,2 2 [  ] Venoso 

(37-56) 

0 [  ] 

Sistema 

locomotor 

  Trato respiratório 

inferior 

15 [  ] 2,3-3,0 7 [  ] Venoso 

(<37 ou 

>56) 

3 [  ] 

Fraturas, 

laminite, 

processos 

infecciosos 

9 [  ] Sistema 

reprodutor 

  >3 8 [  ] pO2 

(mmHg) 

(Equino 

adulto >2 

anos) 

  

Outras causas 

de claudicação 

1 [  ] Orquiectomia 2 [  ] Frequência 

cardíaca 

(bpm) 

  Arterial 

(73-108) 

0 [  ] 

Sistema 

neurológico 

  Penectomia 4 [  ] <40 0 [  ] Arterial 

(<73 ou 

>108) 

3 [  ] 

Tétano, 

alterações 

agudas do 

Sistema 

Nervoso Central  

14 [  ] Criptorquiectomia 3 [  ] 40-60 3 [  ] Venoso 

(37-56) 

0 [  ] 

Alterações 

neurológicas 

crônicas 

7 [  ] Vulvoplastia 1 [  ] 61-80 5 [  ] Venoso 

(<37 ou 

>56) 

3 [  ] 

Sistema 

tegumentar 

2 [  ] Cesárea 10 [  ] >80 7 [  ]    

Acometimento 

hepático 

6 [  ] Cirurgia em 

útero/ovário 

7 [  ]       

 

      

Fonte: Barros, A.M.C. (2019)  
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Para exemplificar o uso da tabela: suponhamos um equino de quatro anos de idade (5 

pontos) submetido a procedimento cirúrgico programado (4 pontos) no dia da admissão no 

HOVET. Considerando FC igual a 40 bpm (3 pontos) e realização de orquiectomia (2 pontos), 

teremos: 

 

Score = 5+4+3+2= 14  

 

 Da mesma forma, considerando o seguinte caso: um equino de 6 anos de idade (5 

pontos), encaminhado ao HOVET em menos de 24 horas desde o início dos sinais clínicos (0 

pontos) com queixa de cólica (13 pontos), sem receber atendimento prévio (5 pontos) e 

pneumonia aspirativa (12 pontos). Consideremos ainda que o paciente seja submetido à cirurgia 

de emergência (11 pontos) no trato gastrointestinal [(afecção não estrangulativa) 12 pontos], 

apresentando estado mental deprimido (2 pontos) e FC de 96 bpm (7 pontos).  Aos exames 

laboratoriais, valor de bilirrubina total de 8, 27 mg/dL (4 pontos), creatinina correspondente a 

2,66 mg/dL (7 pontos), leucócitos totais de 2800 cels/L (8 pontos), pH sanguíneo venoso igual 

a 7,323 (3 pontos) e pO2 igual a 63,8 (3 pontos). 

 

Score = 5+13+5+12+11+12+2+7+4+7+8+3+3= 92 

4.4 SAPS-3 ADAPTADO PARA NEONATOS E POTROS ATÉ DOIS MESES DE IDADE  

A tabela 2 é direcionada à avaliação dos neonatos e potros até dois meses de vida.   
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Tabela 2- Variáveis avaliadas pelo EqSAPS e respectiva pontuação adaptada para a espécie equina (neonatos e  

                  potros até dois meses de idade) 

 

 

 

Idade (em anos) Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

Procedimento 

cirúrgico ao dar 

entrada no 

HOVET? 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

Temperatura 

Retal (C) 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

Leucócitos 

totais 

(cels/L) 

Pontuação Assinalar 

com um 

“x” 

<1 ou >30 18 [  ] Não 0 [  ] Potros acima 

de 30 dias 

  6.300-6.900 2 [  ] 

1-3 0 [  ] Sim, cirurgia de 

emergência 

11 [  ] 36,7-37,4 2 [  ] 6.901-

14.400 

0 [  ] 

4-10 5 [  ] Sim, cirurgia 

programada 

4 [  ] 37,5-38,5 0 [  ] 14.401-

16.800 

 

< 6.300 ou 

>16.800 

5 

 

 

8                   

[  ] 

 

 

      [  ] 

11-15 9 [  ] Local anatômico 

da cirurgia 

  38,6-39 4 [  ] 1 dia de vida   

16-20 13 [  ] Sistema 

locomotor 

  < 36,7 ou >39 7 [  ] 4.300-5.100 2 [  ] 

21-30 15 [  ] Osteossíntese de 

ossos longos 

15 [  ] Creatinina 

(mg/dL) 

  5.101-

12.600 

0 [  ] 

Comorbidade   Cirurgias que 

envolvem o 

espaço sinovial 

9 [  ] < 12 horas de 

vida 

  12.601-

15.000 

5 [  ] 

Neoplasia 6 [  ] Cirurgias que não 

envolvem o 

espaço sinovial 

7 [  ] 1,7-4,2 0 [  ] < 4.300 ou 

>15.000 

8 [  ] 

Tratamento para 

neoplasia 

11 [  ] Sistema 

respiratório 

  4,3-4,4 2 [  ] 3 dias de 

vida 

  

Tempo 

transcorrido até 

o animal ser 

encaminhado 

para o HOVET  

  Trato respiratório 

superior 

4 [  ] 4,6-5,3 7 [  ] 4.300-4.900 2 [  ] 

<24 h 0 [  ] Trato respiratório 

inferior 

15 [  ] > 5,3 8 [  ] 4.901-

12.400 

0 [  ] 

24-48 6 [  ] Sistema 

reprodutor 

  1 dia de vida   12.401-

14.800 

5 [  ] 

>48 7 [  ] Orquiectomia 2 [  ] 1,2-4,3 0 [  ] < 4.300 ou > 

14.800 

8 [  ] 

Animal recebeu 

atendimento 

prévio? 

  Penectomia 4 [  ]    1 semana de 

vida 

  

Sim 0 [  ] Criptorquiectomia 3 [  ] 

 

4,4-4,5 2 [  ] 5.700-6.300 2 [  ] 

Não 5 [  ] Vulvoplastia 1 [  ]    6.301-

13.800 

0 [  ] 

Animal 

encaminhado 

para o HOVET 

pois:  

  Cesárea 10 [  ] 4,6-5,4 7 [  ] 13.801-

16.200 

5 [  ] 

Cirurgia 

programada 

0 [  ] Cirurgia em 

útero/ovário 

7 [  ]    < 5.700 ou > 

16.200 

8 [  ] 

Exames 

agendados 

0 [  ] Sistema 

digestório 

  >5,4 8 [  ] 2 semanas 

de vida  

  

Avaliação clínica 

de rotina  

0 [  ] Laparotomia 

(afecções 

estrangulativas) 

15 [  ]    4.600-5.200 2 [  ] 

Impossibilidade 

de iniciar 

atendimento 

5 [  ] Laparotomia 

(afecções não 

estrangulativas) 

12 [  ] 3 dias de vida   5.201-

12.700 

0 [  ] 

Impossibilidade 

de prosseguir 

tratamento 

8 [  ] Laparoscopia 3 [  ]    12.701-

15.100 

5 [  ] 

Sistema/Órgão 

acometido 

Afecção(ões) 

apresentadas(s) 

pelo equino na 

admissão do 

HOVET 

  Sistema urinário 6 [  ] 0,4-2,1 0 [  ] < 4.600 ou  

> 15.100 

8 [  ] 

Sistema 

cardiovascular 

  Cirurgias 

oftálmicas 

2 [  ] 2,2-2,3 2 [  ] 3 semanas 

de vida 

  

Distúrbios de 

ritmo 

15 [  ] Herniorrafias   2,4-3,1 7 [  ] 4.800-5.400 2 [  ] 

Choque 

(anafilático, 

séptico, 

hemorrágico, 

causa não 

definida) 

15 [  ] Inguinal 6 [  ] > 3,1 8 [  ] 5.401-

12.900 

0 [  ] 
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Tromboflebite 8 [  ] Incisional 8 [  ] 7 dias de vida    12.901-

15.300 

5 [  ] 

Sistema digestório   Umbilical 4 [  ] 1,0-1,7 0 [  ] < 4.800 ou   

> 15.300 

8 [  ] 

Afecções 

dentárias, úlceras, 

gastrite, diarréia 

3 [  ] Infecção aguda 

na admissão do 

HOVET? 

  1,8-1,9 2 [  ] 1 mês de 

vida 

  

Síndrome cólica 13 [  ] Comunitária 9 [  ] 

 

2,0-2,7 7 [  ] 4.700-5.300 2 [  ] 

Sistema 

locomotor 

  Nosocomial 11 [  ] > 2,8 8 [  ] 5.301-

11.000 

0 [  ] 

Fraturas, laminite, 

processos 

infecciosos 

9 [  ] Estado mental   14 dias de vida   11.101-

13.400 

5 [  ] 

Outras causas de 

claudicação 

1 [  ] Alerta 0 [  ] 0,9-1,8 0 [  ] < 4.700 ou   

> 13.400 

8 [  ] 

Sistema 

neurológico 

  Deprimido 2 [  ] 1,9-2,0 2 [  ] Pressão 

Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

  

Tétano, alterações 

agudas do Sistema 

Nervoso Central  

14 [  ] Estupor 7 [  ] 2,1-2,8 7 [  ] >110 0 [  ] 

Alterações 

neurológicas 

crônicas 

7 [  ] Coma 15 [  ] > 2,8 8 [  ] 90-100 3 [  ] 

Sistema 

tegumentar 

2 [  ] Demência 5 [  ] 21 dias de vida   70-90 8 [  ] 

Acometimento 

hepático 

6 [  ] Delírio 15 [  ] 0,6-2,0 0 [  ] <70 11 [  ] 

Sistema 

respiratório 

  Bilirrubina total 

(mg/dL) 

  2,1-2,2 2 [  ] Plaquetas 

(/L) 

  

Trato respiratório 

superior 

4 [  ] Nascimento   2,3-3 7 [  ] 100.000-

260.000 

0 [  ] 

Trato respiratório 

inferior 

12 [  ] 0,8-5,4 0 [  ] > 3 8 [  ] 75.001-

99.000 

2 [  ] 

Sistema urinário   > 5,4 4 [  ] 28 dias de vida   72.000-

75.000 

4 [  ] 

Trato urinário 

superior 

8 [  ] 1-2 dias de vida   1,1-1,8 0 [  ] <72.000 7 [  ] 

Trato urinário 

inferior 

3 [  ] > 3 8 [  ] 1,9-2,0 2 [  ] pH 

sanguíneo  

  

Persistência do 

úraco  

13 [  ] 0,5-4,3 0 [  ] 2,1-2,8 7 [  ] Venoso 

(7,333-

7,410) 

0 [  ] 

Afecções 

oftálmicas 

1 [  ] .> 4,3 4 [  ] .> 2,8 8 [  ] Arterial 

(7,364-

7,444) 

0 [  ] 

Intoxicação 8 [  ] 1 mês de vida   Frequência 

cardíaca (bpm) 

  pH 

sanguíneo  

  

Sistema 

reprodutor 

  0,7-2,5 0 [  ] Potros de 0 a 

30 dias 

  Venoso (< 

7,333 ou > 

7,410) 

3 [  ] 

Endometrite, 

retenção de 

placenta, distocia, 

laceração de 

períneo 

9 [  ] > 2,5 4 [  ] 70-120 0 [  ] Arterial (< 

7,364 ou > 

7,444) 

3 [  ] 

Funiculite, orquite 2 [  ] 2 meses de vida   121-140 5 [  ] pO2 

(mmHg) 

  

Criptorquidismo 1 [  ] 1,2-2,2 0 [  ] < 70 ou > 140 7 [  ] Arterial (89-

115) 

0 [  ] 

Hérnias   > 2,2 4 [  ] Potros acima de 

30 dias 

  Arterial 

(<89 ou 

>115) 

3 [  ] 

Inguinal 10 [  ] Temperatura 

Retal (C) 

  < 40 0 [  ] Venoso (37-

56) 

0 [  ] 

Incisional, 

umbilical 

3 [  ] Potros de 0 a 30 

dias 

  40-60 3 [  ] Venoso (<37 

ou >56) 

3 [  ] 

Alterações 

clínicas gerais  

  < 37 ou >39,4 7 [  ] 61-80 5 [  ]    

Emagrecimento, 

anorexia, 

deficiência de 

vitaminas e/ou 

minerais 

8 [  ] 37,8-38,8 0 [  ] > 80 7 [  ]    

Animal sem 

manifestações 

clínicas 

  37,0-37,7 2 [  ] Leucócitos 

totais (cels/L) 

     

Encaminhamento 

para cirurgia 

eletiva, exame 

agendado ou 

avaliação clínica 

de rotina  

0 [  ] 38,9-39,4 4 [  ] < 12 horas de 

vida 

     

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 
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 Considerando-se, por exemplo, um animal de 8 meses de idade (18 pontos), 

encaminhado ao HOVET com queixa de osteocondrite dissecante (1 ponto) e FC de 42 bpm (3 

pontos) teremos ao final:  

 

Score = 18+1+3= 22 

 

 A título de mais um exemplo, consideremos um animal de um mês de idade (18 pontos), 

que não recebeu atendimento prévio (5 pontos) e com quadro clínico de cólica (13 pontos). 

Caso o equino seja submetido a procedimento cirúrgico de emergência (11 pontos) no trato 

gastrointestinal (12 pontos), apresente estado mental deprimido (2 pontos) e exames 

laboratoriais com valores correspondentes a 4,06 mg/dL de bilirrubina total (4 pontos), 

creatinina igual a 7,10 mg/dL (8 pontos) e leucócitos totais com valor de 13.000 cels/L (5 

pontos). Teremos: 

 

Score = 18+5+13+11+12+2+4+8+5= 78 

4.5 CÁLCULO DA PROBABILIDADE DE ÓBITO E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO  

A pontuação mais alta proveniente do cálculo do score nos prontuários analisados foi 

de 100, e a mais baixo zero, com as probabilidades de óbito correspondentes a 86,67% e 

0,0019%, respectivamente. A tabela 3 apresenta as correlações obtidas entre o score e a chance 

do animal vir a óbito.  

 O score resultante da soma de pontos das variáveis elencadas na tabela do EqSAPS é 

usado para cálculo na equação 1 (conforme demonstrado na seção 3.2 “Adaptações realizadas 

para a espécie equina”). Assim, obtém-se o valor do logit. Posteriormente, através da equação 

2, o logit é usado para cálculo da probabilidade de óbito. Multiplicando-se o resultado obtido 

desta segunda equação por 100, chega-se então à probabilidade de óbito em porcentagem.  

 Seguindo esse raciocínio, de acordo com os exemplos utilizados nas seções 4.3 “SAPS-

3 adaptado para os equinos acima de dois meses de idade” e 4.4 “SAPS-3 adaptado para 

neonatos e potros até dois meses de idade”, teremos:  
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● Exemplo 1: Score = 14 

 

Logit = 32.6659 + ln[14 (score obtido) + 20.5958] x 7.3068 = -7,126930151 [equação 1] 

 

Probabilidade de óbito = e-7,126930151/ (1+e-7,126930151) = 0,0008   [equação 2] 

 

Logo, probabilidade de óbito = 0,0008. Se multiplicarmos esse valor por 100, 

chegaremos a 0,08% de chance de óbito.  

 

● Exemplo 2: Score = 92  

 

Logit= 32.6659 + ln[ 15 (score obtido) + 20.5958] x 7.3068 = 1,377613657 [equação 1] 

 

Probabilidade de óbito= e1,377613657/ (1+e1,377613657) = 0,798 [equação 2] 

 

Logo, probabilidade de óbito = 0,798. Se multiplicarmos esse valor por 100, chegaremos 

a 79,80% de chance de óbito.  

 

● Exemplo 3: Score = 22 

 

Logit= 32.6659 + ln[ 27 (score obtido) + 20.5958] x 7.3068 = -5,627747332 [equação 1] 

 

Probabilidade de óbito= e-5,627747332/(1+e-5,627747332) = 0,0035 [equação 2] 

 

Logo, probabilidade de óbito = 0,0035. Se multiplicarmos esse valor por 100, 

chegaremos a 0,35% de chance de óbito.  

 

• Exemplo 4: Score = 78 

 

Logit= 32.6659 + ln[ 26 (score obtido) + 20.5958] x 7.3068 = 0,420725378[equação 1] 

 

Probabilidade de óbito= e0,420725378/(1+e0,420725378) = 0,0068 [equação 2] 
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Logo, probabilidade de óbito = 0,60. Se multiplicarmos esse valor por 100, chegaremos 

a 60% de chance de óbito.  

Tabela 3 - Representação do score com respectiva probabilidade de óbito correspondente  

Score  Probabilidade de óbito  

48 10% 

57 21% 

63 31% 

68 41% 

73 51% 

78 60% 

85 71% 

107 90% 

156 99% 

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

A mineração dos dados foi efetuada considerando-se apenas algumas variáveis: score, 

idade, bilirrubina total, temperatura retal, creatinina, frequência cardíaca, leucócitos totais, 

infecção aguda, atendimento/tratamento prévio, comorbidade e tempo transcorrido para 

encaminhamento do animal até local adequado para se prosseguir tratamento. A justificativa 

para a escolha de tais elementos em detrimento a outros que compõem o EqSAPS é que, com 

esses quesitos, obteve-se melhor desempenho do modelo. As variáveis foram adicionadas para 

realização da análise manualmente, uma a uma, verificando-se a cada tentativa os resultados 

obtidos.  

 As tabelas 4 e 5 representam os valores obtidos após análise realizada pelo algoritmo 

J48, considerando-se os animais que vieram ou não a óbito ao final do primeiro dia de 

internação.  



 
 

61 
 

Tabela 4 - Métricas de avaliação obtidas com uso do algoritmo J48  

Classe  TP  rate FP rate Precisão Recall Medida-F AUC 

Óbito  

dia 1 

0,045 0,013 0,214 0,045 0,074 0,742 

Sobrevida  

dia 1  

0,987 0,955 0,929 0,987 0,957 0,652 

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

Tabela 5 - Demais métricas de avaliação obtidas com uso do algoritmo J48  

 

Métrica de avaliação 

Valor  

Instâncias classificadas corretamente 91,84 % 

Instâncias classificadas incorretamente 8,16 % 

Acurácia 0,910 

Kappa  0,050 

MAE 0,121 

RMSE 0,265 

RAE 89,18 % 

RRSE 101,94 % 

  

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

 O valor obtido em relação à margem de acerto das instâncias (91,839%) está em 

consonância com o originalmente almejado por este estudo (acima de 75%). Esperava-se atingir 

uma acurácia próxima ou maior que 75% na predição entre a mortalidade real e a prevista, de 
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modo a superar o que subjetivamente é estimado pelos médicos veterinários na rotina clínica, 

conforme a experiência adquirida ao longo da profissão  

Conforme demonstrado, a taxa de positivos verdadeiros (TP) obtida para a 

sobrevivência ao final do primeiro dia de internação foi satisfatória, o que está correlacionado 

com o valor de recall, que reflete a TP rate (considerando que o valor de recall representa a 

sensibilidade). Já em relação ao óbito, observou-se que tanto a TP rate, quanto a (FP rate e 

recall apresentam valores mínimos (considerando uma escala de 0 a 1), resultado do baixo 

número de animais que foram a óbito frente ao número total de equinos avaliados.  

O valor de 0,050 para o kappa significa que os resultados apresentam concordância 

maior que o acaso entre os conjuntos de dados analisados através da validação cruzada. Por sua 

vez, ao se avaliar MAE e RMSE, ambos não apresentam valores mínimos considerados ideais 

de 0,03 e 0,15 (KUMAR & SAHOO, 2012) respectivamente, o que indica que a precisão do 

modelo ainda não é considerada excelente. A AUC para o óbito no primeiro dia de internação 

foi de 0,742, e para a sobrevivência 0,652. Portanto, as AUCs obtidas, embora menor que 1, 

estão acima do limite mínimo de 0,5, indicando que a correlação entre os parâmetros avaliados 

e o óbito/sobrevida no primeiro dia de internação foi superior ao que seria obtido 

aleatoriamente. Os gráficos 8 e 9 representam a AUC para óbito e para a sobrevida, 

respectivamente.  
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Gráfico 8 - AUC para a predição da ocorrência de óbito nas primeiras 24 horas de internação 

        

Fonte: Barros, A.M.C. (2019)       

Gráfico 9 - AUC para predição da sobrevida nas primeiras 24 horas de internação.  

                

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 

 



 
 

64 
 

A figura 2 apresenta a árvore de decisão elaborada após a mineração dos dados pelo 

algoritmo J48. Se o score obtido for menor ou igual a 50, há maior probabilidade do animal 

sobreviver ao primeiro dia de internação. Já com um score superior a 50, o médico-veterinário 

é orientado a refinar a predição, observando a frequência cardíaca. Um valor inferior ou igual 

a 55 bpm é indicativo de sobrevivência até o final do primeiro dia. Por sua vez, diante de uma 

frequência superior a 55 bpm, deve-se averiguar se o animal apresenta ou não infecção aguda.  

Na presença de infecção aguda, uma temperatura retal maior que 38,9˚C está 

correlacionada ao óbito, enquanto valores menores ou iguais a 38,9˚C correlacionam-se à 

sobrevida. Na ausência de infecção, o profissional orienta-se pelo tempo transcorrido entre 

primeiro atendimento e/ou início dos sinais clínicos e encaminhamento do equino para 

continuidade do tratamento. Se o período é superior a 48 horas, avalia-se a idade do paciente. 

Equinos com mais de 22 anos apresentam maiores chances de óbito, enquanto uma idade 

inferior ou igual a 22 anos indica que a frequência cardíaca deve ser considerada novamente, 

onde valores maiores que 152 bpm são indicativos de óbito e inferiores ou iguais a 152 indicam 

sobrevida.  

Diante do tempo de encaminhamento entre 24 e 48 horas, a idade do animal também é 

levada em consideração, com animais maiores de 12 anos apresentando maior propensão para 

sobrevivência nas 24 horas seguintes. Em casos de idade menor ou igual a 12 anos, averiguasse 

se houve ou não tratamento prévio. Caso o mesmo tenha sido realizado, há maior probabilidade 

de sobrevida.  

Se o equino foi encaminhado em um período inferior a 24 horas, considera-se 

novamente a frequência cardíaca. Uma frequência inferior ou igual a 86 bpm indica alta, 

enquanto um valor superior a 86 bpm norteia o médico-veterinário a reconsiderar a temperatura 

retal. Se a mesma for superior a 37,4˚C, o equino apresenta maior probabilidade de óbito do 

que de alta.    
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Figura 2 -  Árvore de decisão elaborada pelo algoritmo J48  

 

Fonte: Barros, A.M.C. (2019) 
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5 DISCUSSÃO  

O objetivo deste trabalho foi adaptar o sistema prognóstico SAPS-3 para a espécie 

equina com uma margem de acerto superior a 75% na predição do óbito e elaborar uma árvore 

de decisão que auxilie o médico-veterinário em sua rotina clínica. Ambos objetivos foram 

alcançados, com 91,84% dos prontuários classificados corretamente. A utilização do algoritmo 

J48 para minerar as variáveis e assim identificar aquelas que apresentam maior correlação com 

o óbito dos equinos mostrou-se adequada, de modo que os resultados obtidos podem ser 

facilmente interpretados através da árvore de decisão. Por sua vez, esta última mostrou-se uma 

ferramenta importante para se aprimorar a avaliação dos equinos. 

Deve-se recordar que o score representa a soma total de pontos obtidos após a 

ponderação das variáveis propostas pelo EqSAPS. No entanto, somente o score, seguido da 

representação em porcentagem da probabilidade de óbito, não é o suficiente para determinar a 

progressão do quadro clínico para sobrevida ou óbito. Assim, a árvore de decisão elaborada 

pelo algoritmo J48 orienta o médico-veterinário a reavaliar determinadas variáveis (frequência 

cardíaca, temperatura retal, presença ou não de infecção aguda, realização ou não de tratamento 

prévio e idade) quando o score for maior ou igual a 50, com o objetivo de refinar a predição 

daqueles casos cujo score está no valor limítrofe entre sobrevida e óbito.  

Ou seja, o intuito de avaliar novamente essas variáveis é de aprimorar a análise, nas 

situações em que somente a probabilidade de óbito predita com o uso isolado do score não é 

capaz de prever o desfecho. Logo, ao se guiar apenas pelo score, sem fazer uso da árvore de 

decisão, o profissional pode se equivocar em sua predição nos casos em que a soma dos pontos 

é superior a 50. Como demonstrado na árvore de decisão, um score maior que 50 tanto pode 

levar a um desfecho de sobrevida ou de óbito, a depender dos valores apresentados pelas demais 

variáveis que compõem a árvore.  

Embora o EqSAPS e a árvore de decisão visem a avaliação do equino no momento da 

internação, ele pode ser utilizado nos dias que se seguem a admissão, de forma a acompanhar a 

evolução clínica dos pacientes.  Nesses casos, as variáveis correspondentes aos dados de 

histórico e anamnese permanecem os mesmos. Porém, as variáveis fisiológicas, conforme o 

animal apresenta melhora ou piora, podem sofrer alterações e consequentemente refletir no 

score obtido. Uma vez obtido um novo score, o médico-veterinário se orienta novamente pela 

árvore de decisão, de forma a concluir se o paciente está progredindo ou não para o óbito. 

A árvore de decisão resultante da mineração dos dados correlaciona o score menor ou 

igual a 50 com maior probabilidade de sobrevivência após 24 horas. Esse score, em 
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porcentagem, corresponde a 12% de chance de óbito. Ao se considerar os 1.000 equinos 

avaliados, 674 animais apresentaram score menor que 50, com apenas 15 mortes constatadas 

no primeiro dia de internação, o que equivale a um erro de apenas 2,22% na predição de 

sobrevida após 24 horas de internação e o score limítrofe de 50 estabelecido pelo algoritmo.  

Por sua vez, considerando-se os animais que apresentaram score superior a 50, infecção 

aguda no momento da admissão e temperatura retal acima de 38,9˚C, o algoritmo acertou a 

ocorrência de óbito em 23 casos (82,14%), errando três (10,71%), do total de 28 equinos 

(considerando que dois prontuários não informaram a respeito da sobrevida ou óbito) que se 

enquadram nas características citadas nesta parte da árvore de decisão.  

Já nas situações em que o score foi superior a 50, também na ausência de infecção 

aguda, mas com tempo de encaminhamento para o HOVET inferior a 24 horas, FC superior a 

86 bpm e temperatura retal maior que 37,4˚C, houve acerto (ou seja, equinos que o algoritmo 

previu o óbito e que realmente morreram) de 57 casos (78,80%) e erro de 16 casos (21,91%),  

do total de 73 animais que apresentavam os valores de variáveis descritos.  

Para aqueles equinos cujo o valor do score calculado foi acima de 50 (na ausência de 

infecção aguda), FC superior a 55 bpm, encaminhados para o HOVET entre 24 e 48 horas, com 

idade inferior ou igual a 12 anos e que não receberam tratamento prévio antes do 

encaminhamento, o acerto e erro foram similares, com óbito identificado corretamente em 15 

animais (46,87%), enquanto 14 (43,75%) foram classificados erroneamente (previstos pelo 

algoritmo como óbito mas que na verdade sobreviveram). Ressalta-se que o universo total dos 

animais com as características citadas era de 32 (sendo três prontuários sem o registro de 

sobrevida ou óbito).  

Possivelmente o fato dos animais terem recebido ou não tratamento prévio pode não ter 

exercido influência em alguns dos desfechos observados. Equinos que receberam tratamento 

prévio mas que mesmo assim foram a óbito podem ter sido apenas estabilizados até a chegada 

ao HOVET. Porém, a depender da gravidade do caso, as variáveis fisiológicas continuam 

alteradas, o que consequentemente aumenta o valor do score e aumenta a probabilidade de 

óbito. Logo, o algoritmo identifica o paciente que recebeu tratamento prévio como mais 

propenso à sobrevida, segundo a árvore de decisão. Porém, deve-se considerar que mesmo 

embora tratados previamente, há animais que continuam em quadro clínico crítico, 

independente de condutas prévias instituídas.  

No caso de cavalos que também apresentaram score maior que 50, FC superior a 55 

bpm, sem quadro infeccioso agudo, porém com o tempo de encaminhamento inferior a 48 h e 

com mais de 22 anos de idade, o acerto foi de 100%. Os três equinos do estudo que 
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corresponderam a este ramo da árvore de decisão foram a óbito nas primeiras 24 h de internação, 

conforme previsto pelo algoritmo. O mesmo ocorreu com os animais cujo score era superior a 

50 sem a presença de infecção aguda, idade menor ou igual a 22 anos e FC superior a 152 bpm, 

acertando-se 100% das predições dos três animais que estavam de acordo com esses quesitos.  

As métricas de avaliação do algoritmo J48 apresentam resultados satisfatórios quando 

comparadas a outros estudos, no que diz respeito ao desempenho do algoritmo e justificativa 

para a escolha do mesmo ao invés de outros classificadores.  

 De acordo com o calculado pela AUC, o poder de discriminação para o óbito no 

primeiro dia de internação foi de 0,742. Já para a sobrevida, o valor correspondente foi de 0,652. 

Um valor de discriminação considerado excelente seria superior a 0,90 (até no máximo 1,0) 

(LÓPEZ-CALER, et al., 2014).  

 Poole e colaboradores (2009), realizaram a validação externa do SAPS-3 com dados de 

pacientes internados em 147 UTIs da Itália, obtendo-se uma AUC de 0,855 para a predição do 

óbito. Já Maccariello e colaboradores (2010), aplicaram o SAPS-3 para avaliação de pacientes 

com injúria renal aguda em 11 hospitais do Rio de Janeiro, obtendo-se uma AUC para o óbito 

de 0,82.  

Embora ambas as AUCs obtidas em nosso trabalho estejam abaixo de 0,90, a predição 

exibida pelo modelo é superior a se os resultados fossem obtidos aleatoriamente, considerando 

que a AUC é superior a 0,5 (HANLEY & McNEIL, 1982).  

Além disso, com o algoritmo J48, obtivemos AUC para o óbito superior ao obtido por 

outros classificadores (REPTree, Random Tree e Hoeffding Tree).  Esses três algoritmos, ao 

considerar os mesmos atributos analisados pelo J48, resultaram em AUCs de 0,685, 0,609 e 

0,483, respectivamente. Por sua vez, as AUCs obtidas para a sobrevida foram de 0,616, 0,564 

e 0,494, respectivamente.  

Importante considerarmos que a análise do banco de dados também foi efetuada através 

do algoritmo Random Forest. A porcentagem de instâncias classificadas corretamente foi de 

92,70%, com AUC para o óbito de 0,825 e para a alta de 0,683. Esses resultados foram 

superiores ao obtido com o J48. No entanto, este algoritmo não elabora árvore de decisão. Logo, 

apesar dos resultados da classificação em si serem mais satisfatórios, o médico-veterinário não 

teria uma ferramenta em mãos para utilizar em sua rotina.  

Assim como em nosso trabalho, outros estudos indicam um desempenho adequado do 

algoritmo J48 quando o mesmo é aplicado a banco de dados da área da saúde. Em um artigo 

elaborado por Venkatesan e Velmurugan (2015), avaliou-se a performance de quatro algoritmos 

(J48, CART, ADTree e BFtree) para a classificação de dados obtidos de mulheres com câncer 
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de mama. O J48 apresentou melhor desempenho dentre os quatro algoritmos avaliados, com 

99% de acurácia. Já em um artigo publicado por Darali e Hodjat (2017), os quais elaboraram 

um modelo preditivo para infarto do miocárdio através do algoritmo J48, alcançou-se 

sensibilidade de 86,67%, medida-F de 80% e acurácia de 82,67%. 

Porém, nosso estudo apresenta limitações quanto a determinadas métricas. Obtivemos 

RMSE de 0,265 e kappa de 0,0501. Esses valores estão próximos aos observados por Kumar e 

Sahoo (2012) como indicadores de desempenho inadequado. Esses autores, ao avaliarem o 

classificador percepton multilayer através da validação cruzada (10-folds cross validation), 

obtiveram RMSE de 0,2646 e kappa de 0,04, sendo que o ideal seriam valores mínimos de 0,15 

para RMSE (lembrando que quanto menor o valor, melhor a precisão do modelo) e kappa 

próximo a 1.   

O valor obtido com a RMSE nos confirma que o EqSAPS ainda não apresenta a precisão 

almejada. Já o valor de kappa (considerando que através da validação cruzada o banco de dados 

é dividido em treinamento e teste conforme já explicado neste trabalho) demonstra que ao se 

parear a sub-amostra teste com as sub-amostras de treinamento, houve pouca concordância 

entre as instâncias preditas e as reais. Embora kappa maior que zero indique uma concordância 

maior que o acaso, o valor obtido neste trabalho está distante do considerado como moderado 

(0,40 a 0,49) ou excelente (kappa= 1).  

É importante se considerar que parâmetros mensurados com baixa frequência na rotina 

clínica ou que envolvem custo oneroso para se proceder com a avaliação também podem limitar 

o uso do modelo (HIGGINS, 2007). Se por um lado melhoram o desempenho do algoritmo 

classificador, por outro geram um modelo que poderá ser pouco útil ao clínico. 

O presente trabalho teve o intuito de utilizar variáveis comumente avaliadas pelos 

médicos veterinários no momento de admissão dos animais (especialmente informações 

provenientes do perfil renal, perfil hepático, hemograma, frequência cardíaca e temperatura 

retal), o que pode ser considerado um ponto positivo e torna aplicável a utilização do EqSAPS. 

Das demais variáveis fisiológicas também elencadas pelo nosso sistema prognóstico, as de 

obtenção menos corriqueira foram somente pH sanguíneo, pO2 e PAS, como será discutido 

adiante.  

Em consonância com o pressuposto de que é útil a avaliação dessas variáveis, Ben e 

colaboradores (2014) averiguaram a casuística de diagnósticos clínicos e solicitação de exames 

laboratoriais de um HOVET da Universidade Estadual de Maringá, onde o hemograma 

completo correspondeu a 54,38% do total de exames requeridos. Os autores ressaltaram a 
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importância da realização de exames laboratoriais visando um melhor diagnóstico das queixas 

apresentadas pelos indivíduos, independente da espécie.  

Ainda, em um HOVET da Pensilvânia, através de um estudo retrospectivo, identificou-

se que durante as primeiras 24 horas de internação dos animais, os exames realizados incluíram 

hemograma completo e contagem de leucócitos, gasometria venosa e arterial, avaliação ácido-

básica e eletrolítica, bioquímica parcial do plasma, mensuração de creatinina, fibrinogênio, 

contagem plaquetária e urinálise (DOLENTE et al., 2008). Nesse mesmo local, obteve-se 

sobrevivência de 76% dos equinos internados, com hiperfibrinogenemia, anormalidades 

eletrolíticas, azotemia e leucocitose detectadas logo nas primeiras horas de admissão.  

Segundo López-Caler e colaboradores (2014), que conduziram um projeto para 

validação externa do SAPS-3 em UTIs humanas da Espanha, é necessário a coleta do maior 

número possível das variáveis propostas, para que o modelo possa predizer com maior exatidão 

a probabilidade de óbito e assim apresentar a discriminação almejada. 

Partindo-se dessa premissa e considerando outros sistemas prognósticos desenvolvidos 

no âmbito da Medicina Veterinária, o EqSAPS pode ser aprimorado a fim de melhorar os 

resultados obtidos. O modelo APPLE (elaborado para avaliação do risco de óbito em cães 

hospitalizados) desenvolvido por Hayes e colaboradores (2010), apresenta AUC de 0,93 para 

óbito, sendo superior ao obtido pelo nosso trabalho (AUC de 0,652 para a sobrevida e de 0,742 

para o óbito).  

O registro incompleto das variáveis propostas é provavelmente a principal causa da 

queda do desempenho do EqSAPS. O modelo APPLE, para sua elaboração, apresentou robustez 

quanto a coleta das variáveis, visto que se tratava de um estudo prospectivo, ocorrendo empenho 

para a obtenção de todos os parâmetros propostos.  

Da mesma forma (no que diz respeito à coleta completa das variáveis), o modelo 

desenvolvido por Brewer & Koterba (1998) com o intuito de elaborar um score para 

diagnosticar sepse em neonatos equinos, apresentou bom desempenho, com sensibilidade de 

93% e especificidade de 86%. Avaliou-se prontuários de 190 neonatos equinos, com 

informações a respeito de histórico e resultados de exame físico e laboratoriais. O fato do estudo 

ser  retrospectivo (que depende de registro completo dos prontuários para se obter os resultados 

almejados) não interferiu nas análises realizadas pelos autores, o que indica que as informações 

necessárias para o desenvolvimento do score estavam presentes nos prontuários.  

 No caso do EqSAPS, se mesmo com prontuários incompletos foi possível obter AUCs 

que indicam uma capacidade de predição maior que o acaso, supõe-se que com o completo 

preenchimento das variáveis solicitadas a discriminação seria ainda maior.     
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Poucos prontuários analisados em nosso estudo forneceram os valores de pH sanguíneo, 

pO2 e PAS, parâmetros estes que são passíveis de serem obtidos no momento de atendimento 

do animal. Em relação à PAS, para mensurá-la de modo não-invasivo, é preciso apenas se dispor 

de um esfigmomanômetro, o qual é posicionado na base da cauda do equino, aferindo-se a 

pressão através da artéria coccígea, a qual tem o fluxo sanguíneo detectado por um aparelho de 

doppler (GRULKE et al., 2001). É um procedimento simples, que pode ser realizado no local 

de atendimento. 

No terço final do estudo, realizamos uma tentativa de obtenção de um maior número de 

prontuários com aferição da PAS e de parâmetros provenientes de hemogasometria, justamente 

para melhorar o desempenho do EqSAPS.  

No entanto, ao se verificar quais parâmetros o algoritmo J48 identificou como mais 

importantes para determinação da probabilidade de óbito, não estão elencados PAS, pH e pO2, 

visto que as mesmas não foram selecionadas para posterior mineração. Uma justificativa para 

esse achado seria que, justamente pelo registro dos mesmos ser escasso em relação ao universo 

total de animais avaliados, o algoritmo pode não ter conseguido calcular a influência que eles 

exercem sobre a sobrevivência dos indivíduos.  

A maioria dos algoritmos, incluindo o J48, trabalha com funções de divisão univariável 

de atributos. Cada nó interno é dividido de acordo com um único atributo. Nesse caso, o 

algoritmo tenta encontrar o melhor atributo para realizar essa divisão (SUGUMARAN; 

MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007). Para se determinar o quão boa é uma 

divisão, é necessário comparar o grau de entropia do nó-pai com os nós-filhos. O atributo que 

gerar uma diferença maior entre pai e filhos é escolhido como condição de teste. Ao se 

considerar que o grau de entropia está relacionado ao ganho de informação, ele dá preferência 

a atributos que apresentem diversidade de informações no banco de dados, o que resulta na 

escolha de determinados atributos em detrimento a outros (SUGUMARAN; 

MURALIDHARAN; RAMACHANDRAN, 2007).  

Partindo-se desta premissa para a construção da árvore de decisão, a frequência cardíaca 

foi registrada em praticamente todos os prontuários avaliados, assim como a idade, temperatura 

retal, tempo transcorrido para encaminhamento do equino, se o animal recebeu 

atendimento/tratamento previamente ao encaminhamento para o HOVET e se havia presença 

de infecção aguda, aumentando a contribuição destes parâmetros para a construção da árvore 

de decisão.  

De acordo com Ferreira, Palhares e Melo (2007), a mensuração da frequência cardíaca 

é essencial no exame físico de cavalos com quadro clínico de cólica, onde quanto mais elevado 
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o número de bpm, maior a gravidade da lesão. Segundo estes autores, a elevação da frequência 

cardíaca reflete a estimulação simpática em resposta à dor, assim como quadros de hipovolemia 

ou endotoxemia, sendo, portanto, um dos parâmetros mais relevantes de se avaliar em situações 

emergenciais.  

Em nosso trabalho, o algoritmo J48 indicou a frequência cardíaca como um dos 

parâmetros que norteiam o médico-veterinário no refinamento da triagem dos pacientes. Esta 

escolha pode estar relacionada à alta porcentagem de animais com alterações do sistema 

digestório presentes em nossa casuística associada à relevância que a frequência cardíaca 

apresenta em relação com alterações hemodinâmicas no organismo, que se não corrigidas 

podem contribuir para o óbito dos pacientes.  

Considerando-se a realização ou não de atendimento prévio e a presença deste atributo 

na árvore de decisão, Viljoen e colaboradores (2009) relataram que a administração de anti-

inflamatórios, sedativos, fluidos intravenosos e antibióticos era comumente efetuada antes do 

encaminhamento dos equinos para um HOVET da África do Sul. Embora os autores não 

fizessem uma conexão direta entre a realização ou não de atendimento prévio e a probabilidade 

do equino sobreviver ao primeiro dia de internação, a sobrevida média do grupo avaliado foi de 

74%. Dessa forma, a utilização deste atributo para compor um dos nós da árvore de decisão 

sugere a identificação da influência desse parâmetro nos casos que progrediram para o óbito 

pelas análises de entropia e ganho de informação.  

Deve-se lembrar que parte significativa do poder preditivo do SAPS-3 em humanos 

deriva dos dados coletados antes da admissão na UTI, ou seja, das informações relacionadas ao 

atendimento e localização prévia desses pacientes (JUNIOR; MALBOUISSON; NUEVO, 

2010). Assim, o questionamento sobre o atendimento ou não dos equinos antes deles serem 

encaminhados para um HOVET é uma informação importante do ponto de vista prognóstico, 

conforme estabelecido pelo próprio EqSAPS.  

Assim como identificado pelo algoritmo J48 em nossos dados, há relatos da influência 

do tempo transcorrido para encaminhamento do animal sobre o óbito. Mais de 50% dos equinos 

de nosso estudo foram encaminhados para o HOVET mais de 48 horas após o início dos sinais 

clínicos e/ou atendimento inicial, o que reflete no cálculo do score e resultados obtidos com o 

EqSAPS. De acordo com Southwood e colaboradores (2009), os quais verificaram o desfecho 

a curto prazo das admissões de emergência em um HOVET de animais de grande porte, a taxa 

de mortalidade foi baixa e atribuível ao encaminhamento precoce de casos.  

A correlação detectada pelo algoritmo entre infecção aguda, temperatura retal e 

probabilidade de óbito apresenta concordância com o encontrado na literatura. A febre é uma 
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resposta adaptativa à infecção, inibindo o crescimento bacteriano e a replicação viral, sendo, 

portanto, considerada um mecanismo que auxilia na sobrevivência do hospedeiro vertebrado. 

No entanto, esse processo também envolve aumento na taxa metabólica e consumo de oxigênio, 

o que pode ser deletério para pacientes fisiologicamente vulneráveis (LUDWIG & 

McWHINNIE, 2019).  

Um trabalho realizado por Young e colaboradores (2012), determinou o quanto a febre 

está associada ao aumento ou redução do risco de óbito em pacientes humanos admitidos em 

UTIs, comparando-se indivíduos com quadros infecciosos e não-infecciosos. Avaliou-se a 

associação entre a ocorrência do pico de temperatura (40˚C) nas primeiras 24 horas após 

admissão com a mortalidade. Pacientes que apresentavam infecção e febre apresentaram menor 

risco de óbito em comparação a indivíduos sem febre, indicando que a mesma auxilia na 

depleção do quadro infeccioso.  

A árvore de decisão obtida em nosso estudo indica que situações de infecções agudas 

associadas a temperaturas retais superiores a 38,9˚C tornam o animal mais propenso ao óbito 

dentro de 24 horas, enquanto valores febris iguais ou inferiores a este favorecem a sobrevivência 

no primeiro dia de internação. Logo, considerando-se a temperatura normal do equino entre 

37,5˚C e 38,5˚C, o algoritmo identifica um valor que se ultrapassado de 38,9 ˚C poderia trazer 

malefícios para o cavalo, ao invés das respostas protetoras desejáveis contra a infecção. Porém, 

uma temperatura retal até 38,9˚C não foi identificada pelo algoritmo como deletéria, podendo 

esse resultado estar associado com a proteção fornecida pela febre em quadros infecciosos e 

consequentemente redução das chances de óbito.  

Como já citado, embora pH sanguíneo, pO2 e PAS não estejam presentes no conjunto 

de variáveis consideradas importantes para a avaliação da probabilidade de óbito, a literatura 

indica que as três fornecem informações relevantes sobre o quadro clínico do paciente, 

fornecendo respaldo para a manutenção delas no EqSAPS.  

A começar pelo pH, a detecção precoce dos desequilíbrios ácido-básicos em casos 

críticos é de suma importância. Ressalta-se que a acidose metabólica é o distúrbio ácido-básico 

mais frequente nas UTIs humanas (MOVIAT; VAN HAREN; VAN DER HOEVEN, 2003), e 

que de acordo com Gunnerson e colaboradores (2006), as causas são variadas. No estudo 

realizado por estes últimos, avaliou-se pacientes com suspeita de acidose láctica admitidos em 

UTIs, observando-se que diversas causas de acidose metabólica ocasionaram uma taxa de 

mortalidade distinta entre os indivíduos. No entanto, a acidose, seja a mesma láctica ou não, foi 

associada ao aumento no tempo de internação, sugerindo-se assim o monitoramento de lactato 

e outros ânions de relevância clínica.  
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Complementar a essa informação, sabe-se que a acidose láctica está associada à alta 

mortalidade (GUNNERSON et al., 2006). Com base nessa evidência, Ma e colaboradores 

(2017), propuseram a mensuração do lactato sanguíneo como uma variável a ser acrescentada 

no modelo SAPS-3, visto que em situações de hipoperfusão ou hipóxia há acúmulo de lactato 

no sangue em razão das vias metabólicas utilizadas mediante a escassez de oxigênio, cenário 

observado em pacientes críticos (ZHANG; XU; CHEN, 2014).  

A avaliação do lactato pode ser efetuada sem dificuldades através de um lactímetro 

portátil, o qual fornece o valor em questão de segundos. O acreścimo desse parâmetro no 

EqSAPS pode demonstrar-se útil no futuro devido à praticidade no manuseio do lactímetro, não 

havendo necessidade de encaminhar uma amostra de sangue para o laboratório realizar a 

análise. Além disso, o valor obtido do lactato sérico ajudaria a refinar o cálculo da probabilidade 

de óbito, conforme presente em relatos literários (ANDERSSON & FRIGYESI, 2018).  

Em relação à PAS, um trabalho realizado por Lehman e colaboradores (2013) averiguou 

em 4.957 pacientes humanos internados em UTIs a associação entre a mortalidade e a pressão 

arterial. Desses indivíduos, 33,7% apresentavam PAS de 70 mmHg e foram a óbito, 

ressaltando-se a importância deste parâmetro fisiológico tanto para a triagem de pacientes 

quanto para o acompanhamento dos mesmo durante a internação, principalmente daqueles que 

apresentam instabilidade hemodinâmica. Em similaridade ao observado em humanos, a 

mensuração da pressão arterial em cavalos críticos é útil para se avaliar as mudanças 

cardiovasculares relacionadas a septicemia, falência cardíaca, endotoxemia, hipovolemia, dor 

e síndrome metabólica equina (OLSEN et al., 2016). Embora o monitoramento da pressão seja 

bastante efetuado para detecção de hipotensão, ressalta-se que os cavalos também estão sujeitos 

a quadros hipertensivos, como ocorre em casos de dor crônica, laminite e insuficiência renal 

aguda (HELICZER et al., 2016).  

Já a pO2, por sua vez, é um indicador da hipoxemia arterial, a qual contribui para a 

mortalidade dos pacientes em estado grave. A manutenção adequada da pO2 influencia na 

recuperação dos indivíduos, fazendo com que os médicos intensivistas se dediquem à busca por 

alternativas para a manutenção de um estado adequado de oxigenação (YOUNG, 2000).  

Portanto, um modo de suprir o expressivo número de variáveis ausentes para o cálculo 

do EqSAPS e aprimorar os resultados obtidos por esta ferramenta, seria conscientizar os 

médicos-veterinários da relevância da hemogasometria, e que a mesma pode trazer informações 

adicionais que potencialmente alteram as estratégias de tratamento. Concomitantemente, treinar 

os profissionais para a aferição da PAS é igualmente válido, pois este dado pode dar prioridade 

e/ou agilizar outras intervenções que sejam também importantes para o equino no momento de 
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admissão no HOVET, ou até mesmo no atendimento a campo, além de refinar o cálculo 

EqSAPS.  

Creatinina, leucócitos totais, bilirrubina total e existência de comorbidades também 

foram elencados como atributos importantes para determinação do óbito em nosso estudo, já 

que estão entre os escolhidos para a mineração dos dados, conforme exposto na seção 

“Resultados”. Este achado está em consonância ao apresentado por Southwood e colaboradores 

(2009), os quais identificaram que leucopenia e azotemia, além de distúrbios de coagulação e 

ácido-básicos, hipoproteinemia, hipoxemia, hipercapnia e hiperlactatemia reduziram a taxa de 

sobrevivência em equinos admitidos em atendimentos emergenciais. 

Annane, Belissant e Cavaillon (2005) demonstraram que as complicações relacionadas 

à resposta inflamatória (como danos teciduais e perda de função) ocorrem depois dos leucócitos 

ativados deixarem a circulação sanguínea e infiltrarem nos tecidos, o que resulta na expressão 

local de genes pró-inflamatórios. Em um estudo realizado por Lopes e colaboradores (2010), 

onde avaliou-se a expressão de genes associados à inflamação nos leucócitos circulantes 

provenientes de cavalos com afecções do trato gastrointestinal, a expressão gênica inflamatória 

nesses animais mostrou-se relacionada ao prognóstico e ao desfecho de sobrevivência ou óbito.  

Esses mesmos autores detectaram que equinos que foram a óbito ou foram eutanasiados, 

apresentavam antes da admissão, concentração de creatinina sérica, frequência cardíaca e 

respiratória e duração dos sinais clínicos significativamente maiores, assim como concentração 

de albumina menor em comparação com os animais que receberam alta após o período de 

internação (LOPES et al., 2010). 

No caso da identificação de comorbidades (neoplasias e se o animal é submetido a  

tratamento para esta afecção) como influenciadoras no desfecho de óbito, embora a presença 

destas foi registrada em poucos animais incluídos neste trabalho (seis equinos, correspondendo 

a 0,60% do total de casos avaliados), a identificação feita pelo algoritmo da correlação entre 

neoplasia e contribuição da mesma para o óbito está de acordo com dados literários, segundo 

os quais as doenças neoplásicas são uma importante causa de morbidade e mortalidade em 

cavalos (KNOTTENBELT, 2009).  

O linfoma, por exemplo, como relatado em dois dos prontuários avaliados, é a neoplasia 

hematopoiética mais comum em equinos. Os sinais clínicos são inespecíficos até que a afecção 

progrida para uma fase final, o que geralmente resulta em óbito (TAINTOR & SCHELEIS, 

2011). Esse achado do algoritmo serve de alerta para os médicos-veterinários, no sentido dos 

profissionais se disciplinarem a fazer um esforço maior na identificação de neoplasias, uma vez 

que elas influenciam o desfecho.  
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Interessante observar que mesmo com apenas seis animais apresentando algum tipo de 

neoplasia como comorbidade, o algoritmo conseguiu identificar essa variável como um dos 

fatores que podem contribuir para o óbito, utilizando-a na mineração de dados. A presença ou 

não de neoplasia é avaliada como uma variável qualitativa nominal (considera-se apenas 

"presença de neoplasia" ou "ausência de neoplasia").  

Por sua vez, PAS, pH e pO2 são variáveis quantitativas contínuas, sendo estratificados 

em valores numéricos. Assim, há necessidade de um maior número informações coletadas 

dessas variáveis para o algoritmo conseguir discernir entre os valores que estão mais 

correlacionados com a sobrevida e aqueles que apresentam maior correlação com o óbito, visto 

que existe um intervalo entre valores do que é considerado fisiológico e o que é relatado como 

patológico.  

No entanto, não se descarta a possibilidade de que dos animais classificados como 

"ausência de neoplasia" de fato não apresentem a doença, visto que nem sempre os sinais 

clínicos são evidentes (TAINTOR & SCHELEIS, 2011). Uma vez que o animal não apresenta 

alterações, não surge o interesse por investigações, diagnóstico e consequente registro nos 

prontuários. Todavia, dos seis animais que apresentavam neoplasias como comorbidade, três 

foram a óbito. Desses, um animal apresentava melanoma, outro equino lipossarcoma e um 

cavalo tinha linfoma. Assim, reforça-se a ideia de que no momento de avaliação dos equinos a 

investigação pela presença ou não de neoplasias deve ser considerada (MOORE et al., 2013).  

No exame de qualificação deste trabalho, foi sugerido pela banca examinadora a 

inclusão dos parâmetros: ocorrência ou não de infecções prévias, administração ou não de 

fármacos vasoativos, realização ou não de oxigenoterapia previamente ao atendimento e 

mensuração de bilirrubina indireta e albumina. Em substituição à avaliação do estado mental, 

sugeriu-se a avaliação dos pares de nervos cranianos. A ocorrência ou não de infecções prévias, 

juntamente com a presença ou não de neoplasias na seção do EqSAPS correspondente às 

comorbidades, seria uma tentativa de identificar casos pregressos de doenças como, por 

exemplo, piroplasmose, a qual ocasiona graus variados de anemia hemolítica e pode resultar 

em hipercoagulabilidade, síndrome da resposta inflamatória sistêmica e subsequente disfunção 

múltipla de órgãos  (WISE et al., 2013). 

Ao se questionar sobre a administração de fármacos vasoativos e realização de 

oxigenoterapia previamente ao encaminhamento do equino para o HOVET seria uma maneira 

de tornar mais completa a avaliação hemodinâmica e cardio-respiratória dos pacientes. Em sua 

revisão de literatura sobre equinos que se encontram em sepse, Taylor (2015) recomenda a 

administração de fármacos como dobutamina, epinefrina e vasopressina nas situações em que 
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a fluidoterapia é ineficiente para para se restaurar a perfusão tecidual. Como consequência, os 

animais que foram estabilizados hemodinamicamente antes do encaminhamento para um 

HOVET, supostamente teriam maior chance de sobrevida no primeiro dia de internação.  Já a 

realização de oxigenoterapia reduziria as complicações decorrentes da hipoxemia, como 

hipóxia tecidual, isquemia do miocárdio e falência de órgãos (COUTU et al., 2015).  

Já a mensuração de bilirrubina indireta auxilia na detecção de doença hepática em 

equinos. O aumento moderado na concentração sérica de bilirrubina, com a fração não 

conjugada mais elevada que a conjugada, seria indicativo de afecção hepática. Geralmente essas 

alterações estão associadas a doença hepatocelular aguda, embora não necessariamente indicam 

a presença de insuficiência hepática (HILLYER; TAYLOR; BRAZIL, 2010; AMBROJO; 

POGGI; JUZADO, 2013). A albumina, por sua vez, ao apresentar valores abaixo do 

minimamente aceitável, seria um possível indicador de hepatopatia crônica (CRISMAN; 

SCARRATT; ZIMMERMAN, 2008). 

Por sua vez, a avaliação dos pares de nervos cranianos permitiria tornar a avaliação 

neurológica menos subjetiva, em comparação com o que ocorre quando se avalia o estado 

mental (alerta, deprimido, estupor, coma, delírio e demência). Além disso, as alterações 

observadas nos equinos quando há acometimento dos nervos cranianos podem ser indicativos 

de outras doenças primárias.  

Como exemplo, os quadros infecciosos na bolsa gutural são caracterizados por danos às 

estruturas neurovasculares presentes nesta região. Os pares de nervos cranianos que se 

encontram adjacentes à bolsa gutural, como o IX par (glossofaríngeo, X par (vago) e XII par 

(hipoglosso) podem ser lesionados em decorrência da infecção (BORGES & WATANABE, 

2011).   

Em um estudo realizado por Archer, Knight e Bishop (2012) com seis cavalos de um 

HOVET da Nova Zelândia, avaliou-se a bolsa gutural desses animais, identificando-se em um 

deles disfagia, ptose palpebral, deslocamento dorsal do palato mole, e neuropatia recorrente 

laringiana grau IV em consequência dos pares de nervos cranianos acometidos devido à micose 

na bolsa gutural. Logo, a avaliação dos pares de nervos cranianos pelo médico-veterinário 

torna-se uma parte importante do exame físico dos cavalos, alertando para a investigação de 

doenças que são responsáveis pelas alterações neurológicas observadas.  

Cento e setenta e três prontuários (17,30%) foram avaliados após o exame de 

qualificação com base na tabela EqSAPS original (antes do exame) e na tabela EqSAPS 

acrescidas das variáveis sugeridas pela banca. Ao se comparar os scores provenientes das duas 

análises, o score obtido com a tabela EqSAPS original resultou em melhor correlação entre o 
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desfecho real e o previsto pelo algoritmo. No entanto, devido ao número restrito de prontuários 

avaliados após a qualificação e a baixa frequência de registro dos novos parâmetros, o número 

de dados fornecidos para se realizar a análise pode não ter sido o suficiente para se identificar 

a influência das variáveis acrescentadas sobre o desfecho. Portanto, em estudos futuros, 

sugerimos utilização da tabela EqSAPS modificada com um número maior de animais, a fim 

de se determinar se há realmente melhora ou não na previsão do óbito/sobrevida com a adição 

destes novos parâmetros. 

Não apenas a coleta de todas as variáveis propostas é importante para o cálculo 

fidedigno do score. Ao obter-se variabilidade entre as informações coletadas num grupo 

diversificado de pacientes, se obtêm pontuações distintas e então pode-se observar as 

divergências entre as condutas e tratamentos estabelecidos que resultam na sobrevida ou óbito 

(BISBAL et al., 2014).  Justamente por esse motivo é importante que os dados provenientes de 

anamnese, exames físicos e laboratoriais (inclusive de animais saudáveis) sejam 

obrigatoriamente registrados nos prontuários de todos os equinos, almejando-se aumentar a 

diversidade de informações do banco de dados e assim, se refinar a análise pelo algoritmo de 

mineração de dados.  Daí a importância de que anamnese e exames clinico-laboratoriais sejam 

conduzidos de maneira sistemática em todos os animais, inclusive nos saudáveis, de modo a 

aumentar a variabilidade do banco de dados e refinamento do algoritmo de mineração. 

Bisbal e colaboradores (2014) verificaram a eficácia do SAPS-3 em pacientes humanos 

com parada cardíaca, demonstrando que esse modelo prognóstico não foi capaz de predizer 

corretamente a morte de indivíduos admitidos na UTI após parada com recuperação espontânea 

da circulação. A capacidade de discriminação foi baixa (AUC de 0,621) em comparação com o 

estudo original do SAPS-3 (0,848). No entanto, de acordo com os autores, o baixo desempenho 

do modelo estava relacionado à diminuta variabilidade das informações obtidas entre os 

pacientes, já que os dados obtidos apresentavam semelhança quanto ao quadro clínico dos 

pacientes, localização e tratamentos prévios à admissão na UTI. 

Em nosso estudo, ao mesmo tempo em que ocorreu uma ampla variedade de afecções 

detectadas no momento do atendimento, houve predomínio de acometimento dos sistemas 

digestório (39,10%) e locomotor (26,10%).  

Um levantamento casuístico realizado por Ramos e colaboradores (2014), identificou 

26 diagnósticos distintos nos equinos atendidos, ocorrendo predomínio de síndrome cólica e 

claudicações. Já em outro levantamento efetuado por Ben e colaboradores (2014) em um 

HOVET da Universidade Estadual do Maringá, no qual avaliou-se 79 equinos, as feridas, 
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fraturas, claudicações, criptorquidismo, cólicas e hérnias constituíram 45,12% do total de 

atendimentos.  

Assim, embora as casuísticas dos HOVETs apresentem, de forma geral, um predomínio 

de afecções relacionadas ao trato gastrointestinal e locomotor, é preciso empenho para se 

mesclar no banco de dados o maior número possível de afecções, assim como coletar todas as 

variáveis sugeridas, completando de forma assídua todos os prontuários. Como já descrito ao 

longo do texto, cada variável estabelecida pelo EqSAPS tem sua importância sobre a progressão 

do quadro clínico dos pacientes, não podendo ser menosprezadas se a intenção é prever o 

prognóstico com a maior exatidão possível.   

Manter um equilíbrio entre a quantidade de óbitos e sobrevidas a serem avaliados 

futuramente pelo EqSAPS também será importante para que o modelo seja aprimorado. Neste 

trabalho, utilizou-se uma grande quantidade de prontuários que registravam sobrevivência dos 

animais no primeiro dia de internação (85,20%), sendo escassos os registros de óbito (6,70%). 

O algoritmo precisa identificar tanto as características dos pacientes que sobrevivem como dos 

que morrem, para conseguir determinar com precisão quais das variáveis estão relacionadas à 

sobrevida e/ou ao óbito.  Se há muita diferença entre esses dois grupos, isso refletirá nos 

resultados, como ocorreu em nosso estudo.  

Ao se cumprir com todos esses objetivos, com novos equinos a serem avaliados, 

acreditamos que o EqSAPS poderá apresentar resultados ainda melhores que os atuais, 

permitindo a sua utilização com maior segurança pelos médicos-veterinários que trabalham 

com a espécie equina. Não se deve esquecer que o próprio SAPS elaborado para humanos, com 

sua primeira versão em 1984 (LE GALL et al., 1984), passou por diversas adaptações. Isso é 

um indicativo de que, uma vez elaborados, os sistemas prognósticos precisam passar por 

diversas etapas de refinamento, incluindo utilização a campo e estudos multicêntricos, até se 

obter resultados considerados ideais.  
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6 CONCLUSÃO 

Conclui-se que a adaptação do modelo prognóstico SAPS-3, o EqSAPS, pode ser 

utilizado na espécie equina com o intuito de se determinar a probabilidade de óbito dos 

pacientes. Por sua vez, a árvore de decisão que correlaciona a pontuação obtida com a 

probabilidade de óbito, juntamente com outros quesitos avaliados pelo score, surge como uma 

ferramenta ao médico-veterinário, informando a gravidade do quadro clínico apresentada pelos 

seus pacientes no momento da admissão. No entanto, há necessidade de aplicação do estudo em 

outros locais para refinar as variáveis e pontuações estabelecidas, a fim de se aumentar a taxa 

de discriminação da ferramenta, principalmente em relação a predição de sobrevida.  
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