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Introdução: A área de proteção à privacidade vem ganhando importância nos últimos anos. Iniciativas como a Lei 

Geral de Proteção de Dados, ou LGPD,surgem numa tentativa de proteger a privacidade individual e evitar mau uso 

de dados pessoais. A proteção se torna essencial no meio digital, em que vazamentos são impossíveis de serem 

revertidos. Na área de saúde, a adoção de prontuários eletrônicos de pacientes tornou possível a digitalização de 

dados sensíveis de milhões de pessoas. Uma forma de proteção é a desidentificação de dados sensíveis que 

garantem a privacidade individual. Além da proteção, na área da saúde a desidentificação permite que os documentos 

possam ser compartilhados para uso secundário da informação, permitindo que conhecimento seja adquirido por meio 

de pesquisa e análise de dados. Problema: Documentos clínicos possuem uma série de campos de textos livres que 

podem conter informação sensível que precisa ser protegida. O processo de desidentificação manual de documentos 

clínicos é custoso devido à quantidade de dados produzidos diariamente nas unidades de saúde. Uma alternativa para 

esse problema é a desidentificação automática usando técnicas de processamento de linguagem natural e 

aprendizado de máquina. Esses algoritmos devem ser treinados com uma base de dados no idioma ao qual ele será 

executado. Uma pesquisa preliminar indicou que não existem trabalhos de desidentificação, para a língua portuguesa, 

publicados na literatura e terem seus dados disponibilizados para a comunidade científica. Logo percebeu-se a 

necessidade de pavimentar essa área de estudo, desenvolvendo técnicas de tratamento da informação de saúde para 

atendimento à necessidade de privacidade para a língua portuguesa do Brasil. Metodologia: Para atacar o problema, o 

presente trabalho elaborou uma metodologia de desidentificação automática de documentos clínicos usando 

algoritmos de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Para isso, fez-se uma parceria com o 

Hospital das Clínicas da UFMG a fim de obter documentos clínicos. Esses documentos foram preprocessados e 

usados para o desenvolvimento de um algoritmo de desidentificação adaptado para textos na língua portuguesa.

Resultados: O algoritmo de desidentificação desenvolvido obteve um F-Score (macro) de 97,94% e um F-Score 

(micro) de 39,83% dos dados. Apenas 37,09% dos dados foram corretamente desidentificados, portanto não permitem 

uma generalização do problema. O trabalho, no entanto, apresenta, como contribuição, a metodologia para 

desidentificação de documentos clínicos, com aplicação em quaisquer áreas onde há a necessidade de proteção à 

privacidade. Os códigos desenvolvidos e o modelo de aprendizado gerado durante o desenvolvimento do trabalho 

foram compartilhados publicamente e podem ser reusados por qualquer pessoa. 
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