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Caixa Postal 60.440-900 – Fortaleza – CE – Brasil

{ticianalc, marianna, regis, jose.macedo, natanaelsilva}@insightlab.ufc.br

Abstract. The pandemic caused by coronavirus has fueled the need for tech-
nological solutions capable of capturing and monitoring data in an automatic,
agile and secure way. The coronavirus on-call service system made available
to the population of the Ceará State has automatic symptom recognition tech-
nology through Natural Language Processing (NLP). The tracker proposed in
this work, called Sintomatic, is a neural network that processes texts, captu-
ring symptoms in messages exchanged between the citizen of Ceará and the
nurse/doctor at the Plantão Coronavirus. In addition, Sintomatic identifies and
captures mental health behaviors, such as: anxiety, distress and trends in de-
pression.

Resumo. A pandemia causada por coronavı́rus fomentou a necessidade de
soluções tecnológicas capazes de capturar e monitorar dados de forma au-
tomática, ágil e segura. A Plataforma de Atendimento Plantão Coronavı́rus dis-
ponibilizada para a população do Estado do Ceará possui tecnologia de reco-
nhecimento automático de sintomas por meio do Processamento de Linguagem
Natural (NLP). O rastreador proposto neste trabalho, chamado de Sintomatic,
é uma rede neural que processa textos, capturando sintomas em mensagens tro-
cadas entre o cidadão cearense e o enfermeiro/médico no Plantão Coronavı́rus.
Além disso, o Sintomatic identifica e captura comportamentos de saúde mental,
como: ansiedade, angústia e tendências de depressão.

1. Introdução
Diante do cenário causado pela pandemia por coronavı́rus e o acometimento no Estado do
Ceará desde março de 2020, surgiu a demanda do desenvolvimento soluções tecnológicas
que fossem capazes de capturar e monitorar dados de forma automática, ágil e segura,
pois pouco sabia-se sobre o comportamento a e evolução do vı́rus.

Gestores de saúde e tomadores de decisão necessitavam de dados para mitigar um
perı́odo de desconhecimento e incertezas. Conhecer os padrões da doença era crucial
para elaborar protocolos de saúde eficientes. Para isso, era preciso reconhecer sintomas e
comportamentos de saúde mental da população acometida.

Uma das soluções desenvolvidas e disponibilizadas para a população no Estado
do Ceará foi o Plantão Coronavı́rus, uma plataforma com mecanismos de triagem que, no
primeiro momento utiliza um chatbot para interagir com o paciente a fim de classificar
seu estado de saúde em uma das três categorias: verde, amarelo e vermelho, sendo o nı́vel
de criticidade da saúde do paciente leve, moderada ou grave, respectivamente. Após a



triagem com o chat de teleatendimento do Ceará, ele pode ser encaminhado para uma tele
consulta com um profissional de saúde, a depender do seu quadro clı́nico.

As interações entre os pacientes e os profissionais de saúde por meio do Plantão
Coronavı́rus geraram muitos dados que precisavam ser minerados, analisados e transfor-
mados em informação de valor.

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará precisava rastrear os sinais da doença
e era inviável executar essa tarefa manualmente por meio da leitura de milhares de rela-
tos. Dessa forma, uma solução automatizada e inteligente para classificar os padrões da
COVID19 era imprescindı́vel.

Este trabalho mapeou a identificação de sintomas em texto como um problema
de reconhecimento de entidade (em inglês, Named Entity Recognition – NER). NER cor-
responde à capacidade de identificar as entidades nomeadas nos documentos e rotulá-las
em classes definidas de acordo com o tipo de entidade [da Silva et al. 2019]. De forma
geral, o robô de captura de sintomas possui uma rede neural que é capaz de reconhecer
entidades. Neste trabalho, uma entidade é um sintoma.

O mecanismo de captura de sintomas perpassa por todo o processo de triagem
com o chatbot, até o tele atendimento com o profissional de saúde. O robô de captura de
sintomas, chamado de Sintomatic, é a principal contribuição deste trabalho.

Sintomatic é uma tecnologia que consome os dados da plataforma Plantão Co-
ronavı́rus, e então é capaz de processar e identificar os sintomas contidos nos textos em
linguagem natural, utilizando Processamento de Linguagem Natural (PLN), tecnologia
largamente utilizada para ajudar computadores a entender a linguagem do ser humano. O
link 1 apresenta uma breve demonstração do Sintomatic.

Este tipo de inteligência foi essencial para identificar padrões de sinais da doença,
bem como novos sintomas ou sintomas raros, que ainda não haviam sido mapeados pelos
profissionais de saúde, e, dessa forma, acompanhar a evolução dos achados da COVID19
ao longo dos dias.

O processo de reconhecimento de entidades foi realizado completamente au-
tomático, sendo destacado como um diferencial frente aos trabalhos relacionados
[Tarcar et al. 2020] que apresentou F1 de 78,5% e [Neumann et al. 2019] que apresen-
tou 84,94% de F1 para o modelo de descoberta de sintomas 2, enquanto o Sintomatic tem
F1 igual a 85,66%. O cálculo do F1 mede a acurácia do conjunto de teste, combinando as
métricas de recall e de precision.

Nas seções seguintes, serão abordadas a metodologia usada na construção do Sin-
tomatic e os cenários de demonstração. E por fim, a conclusão deste artigo.

2. Sintomatic
O Sintomatic é um modelo computacional, que foi desenvolvido com o objetivo de au-
xiliar a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará no acompanhamento dos pacientes que
buscavam algum tipo de serviço de saúde, bem como na descoberta de novos sintomas
presentes em vı́timas do coronavı́rus, sejam esses mais frequentes ou raros.

1https://bit.ly/sintomatic
2https://allenai.github.io/scispacy/



Devido à possı́vel mutação do vı́rus e consequente aparecimento de novas
ocorrências de sintomas, como foi o caso da anosmia, tornando-se frequente após um
certo perı́odo da pandemia em pacientes positivo para COVID19, este modelo proporcio-
nou grandes ganhos no entendimento da doença pela sua capacidade de reconhecer novos
padrões.

O Sintomatic é uma rede neural que processa textos em Linguagem Natural, capaz
de identificar sintomas a partir de mensagens trocadas entre o chatbot e o paciente, bem
como reconhecer novos padrões da doença anteriormente inexistente ou despercebidos.
Esse tipo de inteligência pode ser perfeitamente treinado para reconhecer e capturar outras
classes de palavras em qualquer contexto desejado.

A detecção de sintomas no idioma português foi um desafio, pois, até o momento,
não havia de forma pública nenhum modelo capaz de realizar essa tarefa, de acordo com
o conhecimento dos autores. O robô desenvolvido foi treinado através de um processo de
aprendizado conhecido como Transfer Learning [Pan and Yang 2009], ou em português,
aprendizado por transferência.

A inovação tecnológica promovida pelo Sintomatic é um modelo neural pioneiro
no reconhecimento de sintomas em português, principalmente porque a lı́ngua portuguesa
carece de modelos NER.

A técnica de aprendizagem por transferência utiliza o conhecimento adquirido ao
resolver um problema e aplicá-lo em outro problema diferente, porém relacionado, permi-
tindo progresso rápido e desempenho aprimorado ao modelar a segunda tarefa. Em outras
palavras, a transferência de aprendizado é a melhoria do aprendizado em uma nova tarefa
através da transferência de conhecimento de uma tarefa relacionada que já foi aprendida.

Para treinar o Sintomatic foi utilizado o scispaCy, um pacote Python que contém
modelos de spaCy [Honnibal and Montani 2017] para processar textos biomédicos, ci-
entı́ficos ou clı́nicos.

Em particular, há um tokenizador personalizado que adiciona regras de
tokenização baseando-se em regras do spaCy, um etiquetador POS e analisador sintático
treinado em dados biomédicos e um modelo de detecção de extensão de entidade. Sepa-
radamente, também existem modelos NER para tarefas mais especı́ficas.

Para este trabalho o modelo utilizado foi o en ner bc5cdr md do SciSpacy, em um
processo de transfer leaning para treinar um novo modelo de reconhecimento e captura
de sintomas em português.

A primeira etapa do processo de treino do rastreador foi traduzir os textos que
inicialmente estavam em lı́ngua portuguesa para o idioma inglês. Em seguida, inserir
como parâmetro de entrada cada texto (em inglês) ao modelo do scispacy, analisar o re-
sultado gerado por este modelo, e logo após traduzir os sintomas capturados pelo modelo
do scispacy em inglês para português.

O conjunto de treinamento para o Sintomatic (novo modelo em português), é com-
posto do texto original e os sintomas capturados pelo modelo do scispacy em português.
Esse processo foi executado de forma contı́nua até que a função de erro da rede se estabi-
lizasse.



Ao final, foi possı́vel atingir para o Sintomatic, F1-score de 85.66, o que é com-
petitivo se comparado ao modelo em inglês, que tem F1-score igual a 85.02.

A Figura 1 ilustra as etapas desse processo.

Figura 1. Fluxo dos dados

Nas etapas de translação dos textos foi utilizada a rede tradução do Google. Atu-
almente essas redes de tradução apresentam resultados muito fiéis ao esperado, tornando
os ruı́dos insignificantes quando analisados no contexto deste trabalho.

Um diferencial do Sintomatic é a ausência da necessidade de classificação manual
realizada por um humano para reconhecimento de entidades. Em um cenário onde havia
vasta quantidade de dados e pouco tempo para processar essas informações, o ganho com
a otimização dessa etapa de treino foi crucial no apoio a tomada de decisão.

Outro quesito inovador promovido pelo robô de captura, foi a capacidade de
aprender a reconhecer comportamentos de saúde mental.

A partir desta contribuição profissionais de saúde e respectivos órgãos compe-
tentes, podem valer-se de tal dado para elaborar e promover polı́ticas públicas com o
propósito de assistir a essas pessoas que são acometidas por problemas que ultrapassam a
esfera epidemiológica.

Atualmente, o Sintomatic é utilizado na plataforma de Tele Atendimento do Es-
tado do Ceará, onde desempenha papel pioneiro na área da saúde.

3. Cenários de Demonstração
Em um momento de grandes transformações ocasionados pela pandemia por COVID19,
surgiu a necessidade de escalar um serviço de saúde de forma rápida e segura, tanto para
pacientes como para profissionais de saúde.

A partir desse cenário, foi disponibilizado para a população do Estado do Ceará
um serviço de Tele Atendimento gratuito, onde o paciente inicialmente trocava mensagens
com um robô, era triado de acordo com seus sintomas e, posteriormente, encaminhado
para uma consulta com um profissional de saúde.

Todo esse ciclo de integração com o paciente registrado por meio de textos é
passado ao modelo Sintomatic para que este possa detectar sintomas em todas as etapas
do atendimento.

A Figura 2 exemplifica parte de uma conversa com um paciente anônimo:

Para o acompanhamento dos dados capturados pelo robô Sintomatic e monito-
ramento das demais informações sobre a pandemia, foi desenvolvido o Boletim Digital



Figura 2. Trecho da conversa entre o paciente e o chatbot

COVID-19 do Ceará, solução tecnológica construı́da por cientistas de dados onde é feito
todo o processo de mineração do dado bruto até sua exposição em painéis gráficos acom-
panhados de textos explicativos à respeito de cada uma das análises abaixo:

• número de pacientes atendidos;
• sintomas mais frequentes e raros;
• evolução dos sintomas por semana epidemiológica;
• sintomas ao longo do tempo.

A Figura 3 ilustrada na próxima seção desta demonstração expõe a evolução dos
sintomas em uma série temporal. Através dessa imagem pode-se identificar a detecção de
um novo sintoma no dia oito de maio, perda de olfato. Este sintoma apareceu e tornou-se
bastante caracterı́stico da COVID19 após um certo perı́odo de tempo.

Ainda sobre a série temporal, é possı́vel visualizar que a frequência de cada sin-
toma é sazonal durante o perı́odo analisado. Comportamentos de saúde mental, como
ansiedade também podem ser observados dentre os sintomas desse gráfico.

Todo o processo de desenvolvimento e treino do Sintomatic foi realizado em um
curto intervalo de tempo e com poucos recursos de mão de obra, pois, dada a atipicidade e
urgência da situação, este foi um projeto que precisou ser desenvolvido sem a tradicional
estruturação prévia.

Demais estudos também foram realizados com a finalidade de subsidiar a tomada
de decisão guiada por dados. Todos os analı́ticos estão disponı́veis no Boletim Digital
COVID19 no Ceará.

4. Conclusão
Nessa demonstração, é proposto o uso de um modelo de aprendizado de máquinas para
identificar sintomas e comportamentos mentais alterados na população do Estado do
Ceará durante a crise causada por coronavı́rus, chamado Sintomatic.

Ao longo de quatro meses de pandemia no Estado, diversos sintomas foram vi-
sualizados. É possı́vel verificar na Figura 3 que a manifestação desses sintomas variam
consideravelmente em relação ao tempo, assim como novas ocorrências também foram
identificadas ao longo do perı́odo analisado.



Figura 3. Sintomas ao longo dos dias

Além de reconhecer novos padrões de sintomas causados por SARS-COV-2, uma
das principais contribuições deste trabalho é identificar comportamentos psicológicos al-
terados, como: ansiedade, angústia e tristeza em pacientes positivos ou não para CO-
VID19.

Diante dessa informação, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ou qualquer
outro órgão que faça uso dessa tecnologia, pode desenvolver polı́ticas com o propósito
de acompanhar essas pessoas em um quadro clı́nico que acomete não apenas sua saúde
fisiolı́gico, como também emocional.
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