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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de caso do uso de algoritmos de
aprendizado de máquina para a caracterização da aterosclerose subclínica. A
espessura média das camadas íntima e média das artérias carótidas, (EIMC ou
cIMT, no idioma inglês) na amostragem da população estudada pelo ELSA-Brasil,
tem sido associada à aterosclerose subclínica, e a identificação das relações dessa
espessura com outras características clínicas pode trazer valor para o entendimento
da aterosclerose. O trabalho apresenta um modelo de classificação capaz de
identificar se a EIMC do indivíduo estaria associada a um grau de risco de
aterosclerose subclínica. O método de trabalho envolveu a visualização de dados de
amostragem, geração de modelos de aprendizado de máquina, avaliação de
modelos gerados, a comparação dos resultados obtidos pelos algoritmos, a proposta
de composição e/ou adaptação dos modelos/algoritmos, além da análise dos
resultados.
Palavras Chave: SVM, árvore de decisão, C4.5, EICM, cIMT, aterosclerose
subclínica, escore de Framingham, íntima média, aprendizado de máquina, estudo
de caso, ELSA

ABSTRACT
Machine Learning and subclinic atherosclerosys charachterization:
a case study
This thesis presents a case study of the appliance of machine learning
algorithms to sub-clinic atherosclerosis characterization. Carotid intima-media
thickness (cIMT) values have been associated with sub-clinic atherosclerosis in
ELSA-Brasil cohort study, and the relation between cIMT and other clinic features
could contribute to atherosclerosis condition understanding. This thesis presents a
classification model able to distinguish individuals associated with high-level risk of
sub-clinic atherosclerosis. The methodology consisted on data visualization, machine
learning models creation and evaluation, comparison between machine learning
models, model customization proposition and model analysis.
Keywords: SVM, decision trees, C4.5, cIMT, sub-clinic atherosclerosis, Framingham
score, intima-media, machine learning, case study, ELSA
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1

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta um caso de uso de utilização de métodos de

aprendizado computacional para caracterização de um marcador biológico
associado à aterosclerose subclínica.
Os métodos de aprendizado computacional têm auxiliado a resolução de
inúmeros problemas nas áreas de varejo, financeira e médica, e se mostram
essenciais no domínio que se convencionou chamar de Big Data.
A aterosclerose é um processo fisiopatológico que pode levar ao acidente
vascular cerebral e ao infarto do miocárdio. Esses dois eventos são frequentes,
especialmente após os 50 anos de idade.

Buscar maneiras de identificar

precocemente o paciente com aterosclerose é objeto de estudo em todo o globo. A
aterosclerose subclínica refere-se ao processo de aterosclerose que não apresenta
indícios para diagnóstico direto.
1.1

Motivação
A Inteligência Artificial é um campo de estudo com idade comparável à dos

primeiros computadores. O termo remonta à 1956, cunhado em uma reunião de
pesquisadores no Dartmouth College. Desde então pesquisas e avanços têm sido
feitos. O amadurecimento desse campo de estudo foi progressivo, e os
investimentos feitos, tanto financeiros como intelectuais, variaram bastante no
decorrer desses três quartos de século.
Na última década o campo passou a receber maior atenção da comunidade
acadêmica e da indústria, após os notáveis avanços da computação distribuída e do
grande volume de dados disponibilizados na internet por empresas e indivíduos. A
Computação em Nuvem e o Big Data deram novo impulso para a Inteligência
Artificial. Atualmente a vivenciamos diariamente através da utilização de serviços
diversos. Pode-se citar, como frutos na nova onda de pesquisas em Inteligência
Artificial, a compreensão e o reconhecimento de linguagem natural disponível nos
dispositivos móveis, os sistemas de recomendação de músicas e filmes, a direção
assistida, as sugestões de páginas eletrônicas pelos buscadores, etc.
Há diversos algoritmos para aprendizagem de máquina. Um dos tipos mais
comuns de algoritmo é o baseado em aprendizado supervisionado. Nesse tipo de
aprendizado, o algoritmo recebe exemplos para seu treinamento, já categorizados
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(para um caso de classificação, a classe), e a partir dos exemplos fornecidos o
algoritmo busca identificar os relacionamentos entre os atributos (ou características)
daquela classe. A partir desse conhecimento extraído dos exemplos fornecidos, o
algoritmo é capaz de responder com a classe de novos exemplos semelhantes aos
quais recebeu para treinamento (Vapnik, 2000). Por exemplo, ao treinar um
algoritmo para classificação de raças de cachorro, é fornecido ao algoritmo um
conjunto de registros que contém uma coluna indicando à que raça um cão com
determinado tipo de pelo, faixa de peso, tamanho, etc. tem. Após treinar o algoritmo
com tais dados, ao fornecer um tipo de pelo, faixa de peso, tamanho e demais
características ao algoritmo, o algoritmo retornará ao usuário uma raça de cão.
A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela
formação de placas, compostas principalmente de lipídios, cálcio e tecidos fibrosos,
na parede dos vasos sanguíneos (ROSS, 1993). O acúmulo dessas placas,
chamadas de ateromas, pode ocasionar o estreitamento e a obstrução parcial ou
total das artérias. A restrição do fluxo sanguíneo causado pelo acúmulo de ateromas
pode levar a graves complicações de saúde em decorrência, principalmente, da
diminuição do suprimento de oxigênio aos tecidos do corpo. A Figura 1 exemplifica a
condição.
Figura 1 – Artérias e Ateromas

Fonte: Prevention Health Screenings

Entre as manifestações crônicas da doença estão a fadiga e o rápido cansaço
dado o esforço físico, e entre os eventos agudos estão o infarto e a angina quando a
doença compromete as artérias coronárias, intensas dores e gangrena quando
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compromete os membros inferiores e o acidente vascular cerebral quando acomete
as artérias carótidas. O diagnóstico é majoritariamente sintomático: a aterosclerose
causa o estreitamento de artérias, que por sua vez causa a insuficiência de
suprimento sanguíneo para órgãos e tecidos e que provocam os sintomas descritos.
Após a manifestação dos sintomas, a pessoa acometida procura o sistema de saúde
e é diagnosticada. A aterosclerose não tem cura, mas pode ter sua progressão
reduzida ou paralisada após seu diagnóstico. Conforme Santos et al. (2014), no
Brasil a aterosclerose é a principal responsável pela ocorrência de doenças
cardiovasculares, que são a principal causa de mortes no mundo.
Parte da pesquisa associada à essa enfermidade envolve a identificação da
doença antes que ela se desenvolva a ponto de os sintomas serem manifestados.
Trabalhos como o de Bonneti, Lernan e Lernab (2003), Shroff et al. (2007), Kettunen
et al. (2011) e Santos et al. (2014) buscam identificar e caracterizar diferentes
marcadores para a aterosclerose. A abordagem geral parte da análise de presença
dos fatores de risco, de buscar relações entre eles e entre características físicas do
paciente. Em termos de análise de dados, o principal ferramental utilizado é o
estatístico.

Os

resultados

atingidos

com

esses

trabalhos

contribuem

significativamente para a caracterização e a associação dos marcadores biológicos
aos fatores clássicos de risco de aterosclerose, mas não são conclusivos, e,
portanto, motivam a continuidade da investigação.
1.2

Objetivo
O objetivo desse trabalho é investigar a aplicação de algoritmos de

aprendizado de máquina para o estudo de um marcador biológico de aterosclerose.
Trabalhos recentes na área médica buscam entender e caracterizar alguns
marcadores biológicos, e associá-los ao diagnóstico prévio de aterosclerose. O
marcador referido por esse estudo é a medida das espessuras das camadas íntima
e média das artérias carótidas (EIMC). Os estudos divulgados até o momento
apresentaram as distribuições de EIMC em determinada amostragem, geraram
modelos lineares e traçaram correlações entre as curvas e os fatores de risco
tradicionais. Porém concluíram que apenas os fatores de risco tradicionais não são
suficientes para explicar a composição da EIMC.
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Com o uso de técnicas de aprendizado de máquina se buscará entender a
relação da EIMC com outras características, através da geração de modelos de
aprendizado de máquina para Classificação, Predição e Seleção de características.
Mais especificamente, o objetivo desse trabalho é, a partir de características
associadas à fatores de risco tradicionais, indicar se a medida da EIMC está acima
ou abaixo de um dado limiar, distinguindo dessa forma pacientes que possivelmente
estejam desenvolvendo a aterosclerose subclínica de demais pacientes e
indiretamente verificando se as características utilizadas são suficientes para
explicar a composição da EIMC.
1.3

Contribuições
Esse estudo de caso inova ao aplicar métodos de aprendizado computacional

para caracterização de um marcador biológico associado à aterosclerose subclínica.
É um estudo que dá continuidade ao desenvolvido por Santos et al. (2015), fazendo
uso de aprendizado computacional para a geração dos modelos de classificação. A
utilização de métodos de aprendizado computacional para entender a relação da
aterosclerose com a EIMC, conforme o levantamento bibliográfico feito, também se
apresenta inédita. A maior contribuição é dada pelo modelo de aprendizado
computacional gerado, apto a distinguir pacientes que possuem risco de
desenvolvimento de aterosclerose subclínica de demais pacientes.
1.4

Método de Trabalho
As etapas planejadas para o desenvolvimento dessa dissertação são as

seguintes: Avaliação inicial da base de dados, Avaliação dos algoritmos caixa-preta,
Avaliação dos algoritmos caixa-branca, Comparação dos resultados gerados pelos
algoritmos, Proposta de composição e/ou adaptação, e discussão dos Resultados.
I.

A Avaliação inicial da base de dados fornecida pelo ELSA-Brasil envolve a
caracterização e visualização desses. O conjunto de dados a que se tem
acesso contém informações para caracterização geral do paciente, como
faixa etária, grupo étnico e nível de renda, e informações de exames clínicos,
como as medidas EIMC, se o paciente é hipertenso, diabético, etc., além de
medidas como peso e altura. A caracterização, inicialmente, feita através de
estatística descritiva, e a visualização consiste em plotar os dados de
diversas formas, de maneira a permitir tanto a familiarização com eles como a
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identificação de agrupamentos que possam ser explorados de maneira
distinta do restante. Para tal etapa, pretende-se fazer uso de softwares e
pacotes para análise de dados.
II.

A segunda etapa do trabalho consiste em classificar indivíduos que
apresentem a medida da EIMC acima de determinado limite, em princípio,
acima do quartil superior da amostra. Para tal, serão inicialmente explorados
o SVM (Vapnik, 2000) e as árvores de decisão, além de outros algoritmos,
caso os resultados do SVM e das árvores de decisão não se mostrem
adequados o suficiente. Há bastante interesse nos algoritmos ‘caixa-branca’,
que permitem com maior facilidade identificar o peso das características que
compõem o modelo.

III.

Na etapa seguinte será feita a comparação dos resultados dos algoritmos, e
espera-se que os resultados do trabalho dessa etapa permitam identificar o
algoritmo mais adequado para a predição e caracterização da EIMC, bem
como forneçam pistas de como refiná-lo e aplicá-lo em composição com
outros algoritmos para aumento da capacidade de classificação do modelo.

IV.

Na Proposta de composição e/ou adaptação, pretende-se avaliar formas de
refinar ou compor algoritmos para aumento de capacidade de classificação do
modelo.

V.

Na última etapa serão avaliados os resultados obtidos no decorrer desse
trabalho, tais resultados serão comparados com os disponíveis na literatura.
Serão ainda avaliadas a abordagem utilizada e as contribuições geradas.

1.5

Organização do Texto
Esse texto está organizado em seis seções, já incluída essa introdução,

resumidamente descritas abaixo.
A seção 2, Revisão Bibliográfica, é dividida em diversas subseções, a seguir:
Aterosclerose e marcadores biológicos, Aprendizado de máquina e aprendizado
estatístico, Aprendizado de máquina aplicado à medicina, Identificação e
caracterização de marcadores biológicos de aterosclerose por meio de aprendizado
de máquina e, Ferramentas e base de dados.
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A seção 3, Dados do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, contém
informações sobre o conjunto de dados utilizado nesse estudo de caso, além de sua
caracterização.
A seção 4, Modelagem, apresenta o estudo das modelagens desenvolvidas
para classificar os indivíduos cuja medida de EIMC estariam acima ou abaixo de
determinado patamar.
Na seção 5, Resultados, é feita a comparação dos modelos que apresentaram
melhor desempenho, feita a escolha do modelo final e são discutidas possibilidades
de melhoria do modelo.
Na seção 6, Conclusão, a abordagem utilizada é avaliada, há a reflexão sobre
o alcance dos objetivos propostos, e são feitas considerações sobre a contribuição
do trabalho e das possibilidades de estudos futuros.
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2

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Introdução
Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário estudar temas como o

aprendizado de máquina e o aprendizado estatístico (por simplicidade AM) e as
vantagens que técnicas englobadas por esses domínios de conhecimento
apresentam para a regressão e classificação de dados. Também buscou-se levantar
o uso de técnicas de AM na área médica, em especial na sua aplicação e adaptação
para entendimento da aterosclerose e a identificação e caracterização de
marcadores biológicos dessa enfermidade.
As subseções abaixo apresentam o levantamento feito sobre o estado da arte
em AM, sobre as aplicações de AM na medicina, sobre os marcadores biológicos de
aterosclerose, sua identificação e sobre a caracterização dos marcadores a partir de
técnicas de AM. A revisão da bibliografia teve quatro critérios. O primeiro foi buscar
bases relevantes que englobassem tanto os temas relacionados à aprendizagem de
máquina e aprendizagem estatística como à medicina. O segundo foi a busca por
palavras chave associadas tanto à AM como por termos associados à utilização
dessas na área de saúde. O terceiro critério foi a data de publicação. E por último, a
relevância do artigo para o tema, feita através da leitura do abstract. Os termos (no
idioma inglês) utilizados para a busca nas bases foram: Machine learning, Pattern
recognition, Predictive models, Data mining process, Data mining, Data analysis,
Atherosclerosis, Atherosclerosis Prediction, Atherosclerosis Prediction Imt, Clinical
medicine, case study.
Uma vez que a ideia de explorar a base de dados do ELSA-Brasil (Aquino, et al.,
2012), com algoritmos de AM veio antes da definição dos algoritmos a utilizar, serão
apresentadas primeiro informações relativas ao que compõe o problema “veículo”
desse trabalho e, em sequência, o estudo sobre técnicas e algoritmos que podem
ser utilizados e adaptados.
2.2

Aterosclerose e marcadores biológicos
O ponto de partida para a pesquisa dos marcadores biológicos de

aterosclerose não foi a consulta direta a bases médicas por uma enfermidade ou por
um marcador biológico específico, mas sim um problema abordado pelos
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pesquisadores do ELSA-Brasil - Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. O ELSABrasil é um estudo de longo prazo, iniciado em 2008, que busca estudar doenças
crônicas que atingem a população brasileira; ele envolve cerca de 15.000 (quinze
mil) participantes e conta com a participação de seis universidades brasileiras.
Um dos problemas que o ELSA-Brasil aborda é a identificação da
aterosclerose antes de suas manifestações clínicas a partir da identificação dos
fatores de risco que levam ao desenvolvimento dessa enfermidade. Entre os
principais fatores de risco, os chamados fatores de risco tradicionais, estão os
definidos pelo Escore de Risco de Framingham - FRS (Lotufo, 2008). A busca de
identificadores prévios de aterosclerose é tema muito relevante em diversas áreas
de estudo da medicina. Para exemplificar a relevância do tema, uma pesquisa
simples pelos termos “atherosclerosis prevention” (prevenção aterosclerose) e
“atherosclerosis prediction” (predição aterosclerose) na base acadêmica PubMed1,
uma das mais importantes bases acadêmicas em saúde, retorna cerca de 4000
(quatro mil) artigos quando a busca é restrita apenas aos últimos cinco anos. A
busca na base Science Direct2, da Elsevier, que contém quantidade significativa de
jornais na área médica, retorna mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) resultados
quando não há a limitação de período de publicação.
A medida da espessura das artérias carótidas tem sido estudada como um
possível marcador não invasivo das fases iniciais da aterosclerose. Mais
especificamente, a média das medidas das espessuras das camadas íntima e média
das artérias carótidas (EIMC, ou mais comumente cIMT, na língua inglesa) feitas por
ultrassonografia, é alterada nas fases iniciais da aterosclerose, e é tida como
marcador prévio de eventos cardiovasculares, como indicado em Santos et al.
(2014).

1
2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com
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Figura 2 – Artéria Carótida e Camadas Íntima e Média das Artérias

Fonte: Prevention Health Screenings

Tanto a associação da EIMC com os fatores tradicionais de risco de
aterosclerose como a caracterização da EIMC são objetos de estudo atualmente.
(Bartels, Franco, & Rundek, 2012) evidencia a falta do uso do EIMC por conta da
não padronização da forma de obtenção e dessa medida, apesar de sua importância
e relevância. São feitas propostas para otimizar o uso dessa medida tanto para a
clínica médica como para investigar sua relação com variáveis ambientais e fatores
genéticos. O artigo de Bartels, Franco e Rundek resume e discute as principais
questões em torno da EIMC e seu uso, como: a EIMC pode ser utilizada como um
preditor de doenças cardiovasculares? O uso da EIMC em conjunto com os fatores
de risco aumenta a predição de doenças cardiovasculares? Qual a variação da
EIMC na população e como essa variação está associada aos fatores de risco
tradicionais? Como a EIMC se relaciona com os ateromas? Este caso de uso busca
contribuir com as respostas de algumas dessas questões.
O trabalho de Santos et al. (2014) apresenta a distribuição da EIMC no estudo
ELSA-Brasil. O principal objetivo foi entender a distribuição da EIMC em diferentes
gêneros, faixas etárias e perfis de risco. Os dados são segmentados em seis grupos
gerados pela combinação entre homens e mulheres, e brancos, negros e pardos.
Além da estatística descritiva, foram gerados modelos de regressão quantílica linear
para avaliar a distribuição nos diversos grupos (nos homens negros e nas mulheres
pardas, por exemplo) e outras regressões lineares para avaliar a distribuição da
EIMC, estratificada da mesma forma, para indivíduos que não se enquadram no
perfil tradicional de risco de desenvolvimento de aterosclerose. O artigo cita outros
estudos que fizeram análise de dados semelhantes, usando modelos lineares, e
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outros que fizeram uso do modelo quadrático. Como o próprio artigo pontua, a
escolha da regressão quantílica linear foi motivada pela simplicidade, e não foram
apresentadas garantias de que esse modelo é o que melhor corresponde às
distribuições. O presente trabalho pretende estender essa análise fazendo uso de
modelos não-lineares, usando principalmente ferramental do aprendizado de
máquina. O artigo de Santos et al. (2014) é muito importante para o presente
trabalho, por indicar que há espaço para a melhoria da modelagem, seja a partir de
outros algoritmos ou de outro conjunto de variáveis.
Em trabalho posterior, Santos et al. (2015) busca explicar a associação entre
os fatores de risco tradicionais para o desenvolvimento de aterosclerose e a EIMC
nos indivíduos estudados pelo ELSA-Brasil. Os autores discorrem sobre estudos
semelhantes feitos em outras localidades, e fica claro que fatores locais, como a
composição étnica e os hábitos da população, influenciam a correlação. Com a
geração de três modelos lineares, tendo a EIMC como variável dependente e
incrementais variáveis não dependentes, são estudadas as associações entre essas
variáveis e a EIMC. Os modelos propostos são capazes de explicar, usando
características associadas aos fatores de risco tradicionais, até 37.3% da
composição da EIMC. Esse resultado é um avanço quando comparado com estudos
semelhantes, citados pelo próprio artigo, mas ainda não responde completamente à
questão. Mais de 62% da composição dessa medida permanece desconhecida, o
que reforça a necessidade da identificação de novos fatores que influenciem nessa
medida, ou novas formas de modelar essa associação. Outra questão importante a
se responder é a seguinte: que fatores fazem com que um paciente apresente
medidas de EIMC distintas de outro paciente quando eles compartilham o mesmo
perfil de risco do score de Framingham? Pretende-se nesse estudo utilizar técnicas
de AM, separadas ou conjuntamente, para a identificação de variáveis que
influenciam a composição da EIMC.
2.3

Aprendizado de máquina e aprendizado estatístico
Foram encontrados inúmeros artigos tratando de aprendizado estatístico e

aprendizado de máquina (AM). Algoritmos para classificação, algoritmos para
regressão, combinação de algoritmos, adaptação de algoritmos para inúmeros
domínios, etc. Os objetivos da pesquisa ampla nesse tópico foram: 1) tomar
conhecimento das bases do aprendizado computacional e de técnicas e algoritmos
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mais importantes e conhecidos 2) identificar quais são as técnicas mais comumente
utilizadas, quais técnicas apresentam maior sucesso, e quais técnicas permitem
adaptação para diferentes domínios.
Referências importantes para o entendimento da AM, como Bishop (2006) e
Haykin (2009), foram consultados. Pode-se dizer que as técnicas e algoritmos de
AM são baseadas na indução. A indução permite a aprendizagem de um conceito a
partir de inferências sobre os exemplos fornecidos. Pode-se agrupar as técnicas de
AM em dois grandes grupos: aprendizado supervisionado e não-supervisionado. No
aprendizado supervisionado, conjuntos de exemplos rotulados são fornecidos ao
algoritmo. Cada dado fornecido ao algoritmo contém a entrada, composta de um ou
mais atributos, e a saída esperada. Esses são os dados de treinamento. O algoritmo
gera modelos a partir da inferência sobre as entradas e as saídas esperadas, e o
objetivo é que o modelo gerado seja capaz de apresentar dados de saída corretos
ao receber dados de entrada compatíveis com os utilizados no treinamento. Quando
os rótulos (saídas esperadas) são discretos, a tarefa do algoritmo é chamada
Classificação. Quando os rótulos são contínuos, a tarefa é chamada de Regressão.
No aprendizado não supervisionado, os dados de entrada não são rotulados; a
aprendizagem do algoritmo está associada a métricas que indicam características
dos agrupamentos/representações que se busca atingir. Os agrupamentos, ou
clusters, são então avaliados no contexto do problema.
As técnicas de aprendizado de máquina ainda podem ser classificadas em
alguns tipos: Estatístico, Baseados em casos ou exemplos, Simbólico, Conexionista
e Genético.
As técnicas do tipo Estatístico usualmente têm forte embasamento matemático
e fazem uso de modelos probabilísticos e paramétricos. Exemplos desse tipo de
técnica de AM são o modelo Bayesiano, e os métodos de kernel, como as máquinas
de vetores de suporte já citadas (Support Vector Machine – SVM).
As baseadas em casos ou exemplos buscam classificar novas entradas a partir
de entradas anteriores que foram selecionadas explicitamente, pelo algoritmo, como
exemplos significativos. Sua evolução ocorreu a partir dos motores de inferência
baseados em regras, bastante famosos no início do desenvolvimento do campo de
Inteligência Artificial. O estudo desse tipo de técnica envolve selecionar os exemplos
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que serão utilizados para a indução. Há uma série de ferramentas que implementam
tais técnicas. Uma que ficou bastante famosa chama-se MYCIN (Shortliffe &
Buchanan, 1984).
No tipo simbólico enquadram-se algoritmos que são construídos a partir de
exemplos e contraexemplos; os maiores representantes desse tipo são as árvores
de decisão: C4.5 e ID3 são dois algoritmos bastante importantes.
Os maiores representantes da técnica conexionista são os diversos algoritmos
baseados em redes neurais. As redes neurais são inspiradas nos neurônios
biológicos. Pode-se, numa simplicidade possivelmente descabida, afirmar que os
dendritos estão para tomadas de decisões como os axônios estão para as conexões
entre os pontos de decisão e os caminhos que a informação pode tomar. Do
Perceptron de Rosenblatt da década de 60 às redes neurais profundas (DNN - Deep
Neural Networks), redes neurais são muito exploradas e apresentam bons
resultados em diversos domínios.
Os algoritmos do tipo genético consistem em modelos que competem e, ao
mesmo tempo, trocam informações de suas hipóteses. A medida em que as
hipóteses dos modelos são validadas, os modelos são selecionados. O modelo final
é o que evoluiu, ou seja, o que melhor respondeu ao conjunto de dados a que foi
submetido incorporando também hipóteses de outros modelos.
Com relação ao caso de uso utilizado nesse trabalho, a predição da EIMC para
determinado perfil e a busca das características que compõe essa medida, poderá
ser feito o uso de técnicas de regressão, classificação e agrupamento. A regressão
pode ser utilizada para modelar curvas da EIMC a partir de valores de dadas
características, a classificação poderá ser utilizada para identificar situações em que
os valores de dadas características levam a EIMC acima ou abaixo de limiares, e as
técnicas de agrupamento podem ser úteis para abordar o problema da seleção de
características.
Wu et al. (2008) avaliam diversos algoritmos de AM que foram premiados em
conferências de peso promovidas pela ACM e a IEEE. Os autores questionaram os
pesquisadores premiados sobre os motivos da escolha dos algoritmos, e
discorreram sobre cada um deles. Os algoritmos sobre os quais discorreram no
artigo foram: C4.5, k-means, SVM, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, Naive
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Bayes e CART. Foi bastante significativo ter acesso a essas informações, porque
elas ratificaram a percepção da importância de alguns desses algoritmos que o autor
teve ao fazer buscas gerais por aprendizado de máquina nas bases bibliográficas.
Os algoritmos C4.5 e SVM (Support Vector Machine) foram retornados em muitas
buscas; os resultados pertenciam a diferentes domínios e, apesar de não serem
abordagens recentes, estão presentes em trabalhos publicados há pouco (Aich, Lee,
& Lee, 2015), (Peijnenburg, Chen, Li, Chen, & Zhang, 2014). Tendo em mente o
caso de uso, o SVM foi o primeiro chamar a atenção do autor. Primeiro por ser
reconhecidamente um algoritmo que apresenta bons resultados para a tarefa de
classificação; segundo, por ser um algoritmo que permite tanto classificação como
regressão, e terceiro, por permitir adaptação através de parametrizações e
alterações da função kernel.
As máquinas de vetores de suporte (SVM), são máquinas de aprendizado
computacional baseadas na teoria do aprendizado estatístico (Vapnik, 2000). A
forma geral e atual do SVM é composta por dois conceitos principais; o hiperplano
ótimo, que separa as diferentes classes de dados, maximizando a margem entre os
pontos mais externos de cada uma das classes, e a distribuição dos dados em
múltiplas dimensões euclidianas a partir de uma função de espalhamento, a função
Kernel (Cristianini & Shawe-Taylor, 2004). O SVM obteve sucesso na aplicação de
diversos domínios, tanto abordando a classificação como a regressão, e é
considerado, segundo Wu et al. (2008), um algoritmo que se deve explorar sempre
que houver a oportunidade. Em termos simplificados, nas máquinas de vetores de
suporte, funções não lineares mapeiam os dados de entrada, ou os vetores de
entrada, em um espaço euclidiano de dimensões maiores que a dos vetores de
entrada. Nesse espaço é construído um hiperplano que separa os dados,
fornecendo solução para o problema de classificação. Quando o SVM é utilizado
para regressão, o espalhamento dos dados de entrada é feito para dimensões
maiores, e a regressão ocorre nesse espaço de maior dimensão. No SVM, a função
de espalhamento é responsável por distribuir os dados em uma dimensão maior e
permitir a geração do hiperplano ótimo. Como exemplos de função kernel têm-se os
kernels lineares, os polinomiais, os de função de base radial (Radial Basis Functions
- RBF) e o sigmoide. A solução do problema de classificação no SVM é obtida
considerando-se o erro de treinamento e a margem de separação entre as classes
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(entender por classes os agrupamentos rotulados). A margem de separação é
controlada através de parâmetros de entrada do algoritmo e está relacionada ao erro
de classificação permitido pelo hiperplano de separação. A solução desse problema
fornece a informação necessária para se escolher, entre todos os dados de entrada,
os vetores mais importantes, conhecidos como vetores suporte, que definem o
hiperplano de separação e dão nome ao algoritmo. Conforme Smola e
Vishwanathan (2008), vantagens para a utilização do SVM são sua boa capacidade
de generalização e a capacidade de evitar o overfiting, que é a situação na qual o
algoritmo se torna muito especializado nos dados pertencentes ao conjunto de
treinamento.
Apesar do SVM apresentar bons resultados de forma geral, a simples
aplicação do algoritmo não oferece os resultados pelos quais o algoritmo é famoso.
Hsu, Chang e Lin (2008) apresentam diversas propostas para a melhorar a
performance do SVM a partir de escolhas de diversos parâmetros, como o kernel a
utilizar, a normalização dos dados de entrada, uso de técnicas de validação cruzada
no conjunto de dados de treinamento de forma a obter parâmetros de entrada ótimos
para o conjunto de treinamento, etc. Como indicaram Wu et al. (2008), o SVM é um
algoritmo que deve-se investigar, dados seus bons resultados em diferentes
domínios. Essas boas práticas certamente serão utilizadas quando da abordagem
através do SVM.
O SVM, apesar de parecer nesse momento um bom candidato inicial para
atacar as questões levantadas pelo grupo de pesquisadores do ELSA-Brasil, pode
não ser suficiente para caracterizar a EIMC. O SVM é um algoritmo caixa preta, o
que significa que as escolhas feitas pelo algoritmo para a geração do hiperplano não
podem ser simplesmente associadas às características fornecidas; ou seja, a
associação com os diversos dados de entrada não é direta.
A escolha das variáveis de entrada que farão parte do modelo de regressão é
uma questão abordada na literatura, conhecida como seleção de características
(feature selection). Em Guyon e Elisseeff (2003) pode-se obter informações sobre
técnicas para seleção de características, como Filtros e Wrappers. Tendo em vista
que os dados fornecidos pelo ELSA-Brasil contêm poucas características (dezenas),
a expectativa, quando da busca por novas características que possam ser
associadas à EIMC, é fazer a escolha das características manualmente, de forma
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incremental e conforme a priorização dos pesquisadores médicos do ELSA-Brasil.
Ainda assim, as técnicas identificadas poderão ser utilizadas tanto para o auxílio da
identificação de características relevantes como para a generalização da proposta
em desenvolvimento.
Os algoritmos caixa-branca podem apresentar mais fácil associação da saída
do modelo preditivo aos dados de entrada. Os algoritmos que fazem uso de árvores
de decisão são os exemplos desse tipo de algoritmo que mais explicitam essa
característica.
As árvores de decisão são algoritmos de aprendizado supervisionado capazes
de tratar dados discretos e contínuos (Bishop, 2006). As árvores de decisão contêm
nós, ramificações e folhas. Os nós (exceto o nó raiz) testam os atributos de entrada
gerando as ramificações da árvore, e as folhas contém as saídas esperadas,
discretas ou contínuas. Os atributos que são escolhidos pelo algoritmo para atuarem
como nós são chamados de atributos teste, ou atributos divisores. A escolha dos
atributos teste é particular de cada algoritmo, mas tem como objetivo a divisão
homogênea dos dados de entrada com base nos resultados possíveis do atributo em
questão. O modelo resultante é apresentado como uma série de condições
aninhadas, baseadas em atributos, fato que permite o relacionamento direto com os
dados de entrada. As árvores de decisão apresentam vantagens como a invariância
às escalas dos dados (não é necessário normalizar os dados de entrada), boa
resistência a incorporar no modelo dados inconsistentes que estejam na área de
entrada (outliers) e capacidade de gerar modelos consistentes mesmo quando a
entrada de dados não está completa. Podem ainda ser utilizadas tanto para
regressão quanto para classificação. Algumas desvantagens são a acurácia,
usualmente inferior à de técnicas como o SVM e as redes neurais, e a alta variância,
por conta da propagação de erros na árvore; e essa variância pode resultar em
grandes alterações na árvore a partir de pequenas alterações nos dados de
treinamento. O CART (classification and regression trees) e o C4.5 (BISHOP, 2006)
são dois dos mais famosos e utilizados algoritmos de árvore de decisão, ambos
citados por Wu et al. (2008) como algoritmos que apresentam excelentes resultados.
Neste trabalho pretende-se fazer uso de árvores de decisão para fins de composição
e/ou comparação.
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2.4

Aprendizado de máquina aplicado à medicina
A busca pela aplicação de AM na área médica teve como objetivo maior avaliar

a validade da proposta deste trabalho, que envolve o uso, combinação e adaptação
de algoritmos de aprendizado de máquina para a predição de aterosclerose. O
objetivo não era relacionar, classificar, categorizar ou identificar as abordagens
possíveis para os inúmeros subdomínios e subáreas de interesse. Buscou-se
apenas avaliar se a aplicação de AM era adequada, consistente com o tipo do
problema trazido pelo ELSA-Brasil e em foco nesse trabalho. Bases como Pubmed,
PLOS3 e Elsevier foram consultadas, por serem renomadas e frequentemente
utilizadas pelos pesquisadores da área de saúde.
Fazendo a busca com termos genéricos, como por exemplo, “aprendizado de
máquina”, “predição”, “algoritmos”, um imenso número de artigos é encontrado, o
que por si atesta a relevância da abordagem. Dentre os resultados, buscou-se filtrar
os que tratavam de forma mais geral da associação de AM e medicina. O mais
relevante encontrado foi o de Bellazzi e Zupan (2008). Nele é apresentada uma
revisão dos principais algoritmos utilizados na área médica até aquele momento e
são apresentadas propostas para lidar com a adaptação deles para a construção e
uso dos modelos na medicina clínica. As propostas envolvem questões como a
definição do problema, a preparação dos dados de entrada dos modelos, a geração
e avaliação dos modelos e, inovando com relação aos guias comumente
encontrados na literatura e livros de referência como Bishop (2006), apresenta
propostas para a implantação e disseminação dos modelos.

Diversos métodos,

entre eles o SVM, as árvores de decisão e as redes neurais artificiais são citadas. O
artigo trata também da padronização dos modelos gerados, útil tanto para a
disseminação do conhecimento como para o reaproveitamento de modelos. Além
disso, o artigo reforça a relevância do SVM nas aplicações do domínio da medicina.

2.5

Identificação e caracterização de marcadores biológicos de aterosclerose
usando aprendizado de máquina

3

http://www.plosone.org/search/advanced
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As buscas gerais pelo uso de AM na área médica atestaram a validade da
proposta. O passo seguinte envolveu buscar explicitamente métodos para a
predição de aterosclerose.
Na Pubmed, a busca pelos termos “predição aterosclerose” (atherosclerosis
prediction), quando limitada aos cinco últimos anos de publicação, retornou 476
resultados. Como era de se esperar, diversos resultados estão diretamente
associados à clínica médica, à avaliação dos fatores de risco para desenvolvimento
da doença, marcadores e preditores, dentre outros. Hoefer et al. (2015) fazem uma
discussão sobre a importância de novos marcadores de aterosclerose, e entre os
possíveis marcadores biológicos a utilizar está a EIMC. Polak et al. (2015)
apresentam resultados de um estudo semelhante ao ELSA-Brasil, em que as
medidas de EIMC são correlacionadas com os fatores de risco tradicionais para o
desenvolvimento da enfermidade. Esses resultados, entre outros não citados,
atestaram a relevância do estudo feito pelo ELSA-Brasil, e consequentemente dão
sentido a esse estudo de caso.
Chang, Wang e Jiang (2011) relatam a experiência ao buscar identificar fatores
de risco de doenças cardiovasculares usando algoritmos de aprendizado de
máquina. É apresentado um método de dois passos voltados à identificação de
fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão e à identificação de fatores
de risco para dislipidemia com o uso de diversos algoritmos de AM, como regressão
logística, árvores de decisão, CART, CHAID (Chi-squared Automatic Interaction
Detection) e análise discriminante. Combinando os fatores de risco comuns
encontrados pelos algoritmos citados, (feita a seleção de características), foi
aplicado o algoritmo MARS (Multivariate Adaptative Regression Splines). O
resultado do modelo apresentou alta acurácia na predição de pacientes hipertensos
e portadores de dislipidemia. Esse artigo se mostrou interessante por dois aspectos:
primeiro por usar diferentes algoritmos para fazer classificação e combinar seus
resultados para a identificação de características e, segundo, por apresentar o
método MARS, que pareceu interessante para o problema que esse trabalho quer
abordar, entrando na lista de algoritmos candidatos. O MARS, conforme Hastie,
Tibshirani e Friedman (2009), é um algoritmo não paramétrico, ou seja, não
pressupõe que as características selecionadas são efetivamente relacionadas à
saída esperada. O método divide o problema em diversos problemas menores, e
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para cada região escolhida gera um modelo de regressão. Ainda conforme Hastie,
Tibshirani e Friedman (2009), o método é uma generalização do já citado CART.
Já Yeh et al. (2011) apresentaram um trabalho envolvendo a criação de um
modelo preditor para acidentes vasculares encefálicos. Foram avaliados algoritmos
como o bayesiano, árvores de decisão e redes neurais artificiais, e as árvores de
decisão geraram o modelo com melhores resultados. A maior parte das
características identificadas pelo modelo gerado fazem parte do score de
Framingham, já citado. O artigo reforçou a importância e relevância das árvores de
decisão, as quais pretende-se avaliar também neste trabalho.
Ao fazer a busca pelos termos “predição aterosclerose EIMC” (atherosclerosis
prediction imt) e “predição aterosclerose EIMC algoritmo” (atherosclerosis prediction
imt algorithm) no Pubmed e PLOS não são encontrados muitos artigos. Os poucos
tratam do exame feito por ultrassom para a obtenção dessa medida. Não encontrar
resultados diretamente associados ao problema que se quer tratar indica que a
abordagem não é usual e corrobora a validade dos esforços investidos e a investir.
2.6

Entropia da Informação
A entropia da informação é uma medida associada à incerteza de uma

distribuição de probabilidades. Sua formulação é parte da Teoria da Informação
desenvolvida por Claude Shannon, entre os anos 40 e 60, que é dedicada aos
estudos das medidas de informação e suas propriedades e aplicações. Os conceitos
da teoria da informação desenvolvida por Shannon são aplicáveis a diversos
campos de conhecimento, uma vez que fornecem ferramental para entender o
“valor” da informação.

Para se ter uma ideia da importância do trabalho de

Shannon, pode-se indicar que o termo bit foi cunhado por ele, e apareceu pela
primeira vez no artigo em que apresentou a formulação inicial de sua teoria, em
1948.
Bishop (2006) apresenta o conceito de entropia da informação a partir de uma
simples situação; supondo uma variável randômica x, pertencente à uma distribuição
qualquer, quanto de informação se recebe sobre o conjunto de dados ao conhecer
um valor específico de x? Caso o valor de x que se conheceu seja um valor
improvável (dada sua distribuição de probabilidades), pode-se dizer que foi recebida
mais informação do que seria recebida caso o valor de x fosse um valor bastante
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provável. Em linhas gerais, a quantificação de valor da quantidade de informação
recebida é a entropia da informação.
A entropia da informação está, portanto, associada à distribuição de
probabilidades. A entropia H da variável randômica x é expressa da seguinte forma:
𝐻(𝑋) = − ∑ 𝑝(𝑥) 𝑙𝑜𝑔2 𝑝(𝑥)
𝑥

A escolha da base do algoritmo distingue a unidade do resultado da entropia;
ao utilizar o logaritmo de base 2, o resultado é expresso em bits, ao fazer uso do
logaritmo natural, a medida é dada em nats. Algumas consequências da fórmula
acima são:


H = 0 apenas se uma probabilidade for igual à 1 e as demais forem
nulas. Quando há certeza do estado/acontecimento, o nível de entropia
é mínimo e o nível de informação máximo.



A incerteza atinge seu valor máximo quando todas as probabilidades de
ocorrência de eventos forem iguais. A entropia H assume o valor
máximo nessa situação.

Shannon postula ainda que a incerteza associada à (X, Y) reflete a soma das
incertezas associadas à X e Y. A entropia conjunta dos acontecimentos X e Y
respeita à inequação abaixo, havendo a igualdade apenas no caso que X e Y são
independentes. Essa é a definição de Entropia Conjunta H(X,Y).
𝐻(𝑋, 𝑌) ≤ 𝐻(𝑋) + 𝐻(𝑌)
Além da entropia conjunta, a teoria da informação de Shannon oferece outras
propriedades, a seguir:
A Entropia Condicional, expressa na forma H (X | Y), quantifica a incerteza de
X quando Y é conhecido. É dada por:
𝐻(𝑋 |𝑌) = 𝐻 (𝑋, 𝑌) − 𝐻 (𝑌)
No caso em que X e Y são independentes, tem-se que H(X|Y) = H(X). Sendo X
completamente dependente de Y, teríamos a função x = f(y), eliminando toda a
incerteza e fazendo H(X | Y) = 0. Vê-se que a entropia condicional oferece uma
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ferramenta para identificar associações. A medida em que H(X|Y) se distancia de
H(X), é possível traçar alguma relação entre X e Y.
A Informação Mútua é uma medida do ganho de informação que se tem
quando o conhecimento de um dado acontecimento/informação contribui para a
diminuição da entropia conjunta de acontecimentos/informações. Do explicitado a
respeito da entropia condicional e das situações em que X é completamente
determinado por Y, ou completamente indeterminado por Y, temos:
0 ≤ 𝐻 (𝑋|𝑌) ≤ 𝐻(𝑋)
O conhecimento de Y tem condições de diminuir a incerteza de X. No caso de Y
estar de alguma forma relacionado com X, o ganho de informação representado pela
Informação Mútua é:
𝐼 (𝑋; 𝑌) = 𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋|𝑌)
Da mesma forma, caso X e Y sejam completamente independentes, I (X;Y) = 0.
Alguns algoritmos de aprendizado de máquina, como a árvore de decisão C4.5
fazem uso4 da informação mútua. De forma simples, pode-se dizer que definida uma
característica e/ou um valor de característica C, são calculados os ganhos de
informação para distintas características/valores relativos à C. E a montagem dos
nós de teste da árvore são definidos a partir de características e valores que
maximizem o ganho de informação.
O uso da entropia da informação nesse trabalho parece interessante tanto por
prover formas de avaliar e conhecer os dados do ELSA-Brasil de maneira
complementar ao estudo estatístico já feito (Aquino, et al., 2012), como por oferecer
ferramental capaz de auxiliar na seleção de características, útil na geração de
modelos.
2.7

Ferramentas e base de dados.
Há inúmeras ferramentas para a utilização, criação e adaptação de modelos de

aprendizado de máquina, evitando que toda a implementação parta do ponto zero.
Buscas na internet apresentam diversos resultados, open-source e comerciais, entre

4

http://saiconference.com/Downloads/SpecialIssueNo10/Paper_3A_comparative_study_of_decision_tree_ID3_and_C4.5.pdf
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eles ferramentas como o Weka5, Orange6, Java-ML7, RapidMiner8, pacotes para
softwares estatísticos como o R9 e Julia10 e pacotes para linguagens de
programação como o Python11, como o disponibilizado por Chang e Lin (2011). Em
Freeman (2015) é feita a análise das ferramentas mais adequadas para o tratamento
de um grande conjunto de dados a partir de máquinas de aprendizado, e ratificado o
uso de linguagens como Julia, R e Python e demais softwares que facilitam a
visualização e implementação de algoritmos, como o matplotlib

12

e o NumPy13. Este

trabalho buscará utilizar, adaptar e/ou combinar algoritmos fazendo uso de
linguagens comumente utilizadas no meio acadêmico, como o Python, o Java14 e o
R, incorporando pacotes de software específicos à medida em que se fizerem
necessários.
Os dados para o estudo de caso foram fornecidos pelo grupo de pesquisadores
do ELSA-Brasil. A tabela fornecida apresenta dados clínicos de cerca de 15.000
pacientes. Dentre diversas informações coletadas (Aquino, et al., 2012), constam os
valores da EIMC, informações para caracterização dos grupos populacionais como
gênero, idade, grupo étnico, capacidade financeira, além de medidas que indicam os
fatores de risco de desenvolvimento da doença, como os citados no score de
Framingham.
2.8

Considerações
A pesquisa bibliográfica feita até o momento atestou a validade da proposta,

atestou a relevância do tema e permitiu a identificação de algoritmos e técnicas de
AM que serão importantes no desenvolvimento deste trabalho.
Serão utilizados inicialmente os algoritmos SVM e as árvores de decisão para a
geração dos modelos de classificação da EIMC. A pesquisa bibliográfica feita até o
momento indicou que o SVM é um algoritmo que apresenta bons resultados em
diferentes domínios, e a adaptação dele é possível através de alterações dos
5

www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
http://orange.biolab.si
7
http://java-ml.sourceforge.net
8
https://rapidminer.com/
9
https://www.r-project.org/
10
http://julialang.org/
11
https://www.python.org/
12
http://matplotlib.org/
13
http://www.numpy.org/
14
https://www.oracle.com/java/index.html
6
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parâmetros fornecidos para entrada e da alteração da função kernel. Pretende-se
utilizar métodos caixa-branca, como as árvores de decisão, primariamente o C4.5, e
possivelmente o CART, visto que a pesquisa bibliográfica indicou que tais algoritmos
também apresentam bons resultados em domínios diversos e que, em algumas
situações, permitem que a regra de decisão utilizada seja explicitada de forma
simples.
Durante

o

desenvolvimento

deste

trabalho

pretende-se

aprofundar

e

complementar o levantamento de referências feito até então, à medida em que se
fizer necessário.
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3

AVALIAÇÃO DOS DADOS DO ESTUDO LONGITUDINAL DA SAÚDE DO
ADULTO

3.1

Introdução
Nessa etapa pretende-se fazer a caracterização e a visualização dos dados

fornecidos pelo ELSA-Brasil. O conjunto de dados contém informações para
caracterização geral do paciente, como faixa etária, grupo étnico e nível de renda, e
informações de exames tomados, como as medidas EIMC, se o paciente é ou não
hipertenso, seu peso, altura, pressão de pulso, etc. Inicialmente pensava-se em
fazer uso de estatística descritiva e gerar visualizações dos dados a partir dessa
análise. Durante e execução do que estava planejado para a essa etapa, percebeuse que poderia se extrair valor a partir de outro conceito, também ligado ao
Aprendizado de Máquina: a Entropia da Informação.
3.2

Seleção e exploração inicial
A base do ELSA foi fornecida no formato CSV (comma separated values) e

contém 15.105 linhas e 166 colunas. Cada coluna contém dados biológicos ou
socioeconômicos, como o peso de um paciente, ou a sua renda bruta. Porém, nem
todas as colunas seguem esse princípio. Algumas correspondem à composição de
colunas, outras normalizam conjuntos de colunas, e foram criadas pelos
pesquisadores do ELSA para facilitar análises. Esse trabalho faz uso apenas de
dados brutos, não compostos ou normalizados. Informações completas sobre a base
de dados do ELSA-Brasil, e sua forma de obtenção podem ser consultadas em
Aquino et. al (2012).
A abordagem inicial para tratar os dados seguiu a utilizada em Santos et. al.
(2015). Para tal tarefa, foi executado o roteiro abaixo:
i.

Seleção das características citadas no trabalho de Santos et. al. (2015),
listadas a seguir.

ii.

Exclusão de dados de pacientes que se identificaram como amarelos ou
indígenas, visto que a quantidade de registros disponíveis é pequena quando
comparada à de outros grupos étnicos.
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iii.

Retirada de dados de pacientes que apresentaram condições sérias ligadas à
aterosclerose, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e
revascularização.

iv.

Retirada de registros que não continham todas as variáveis (abaixo descritas)
utilizadas no estudo.

Como ferramental para a seleção dos dados foram utilizados a linguagem Python
2.715, o sistema iPython Notebook (Pérez, 2007) e a biblioteca pandas16.
Dentre os 10.943 participantes ELSA-Brasil com medidas validas de espessura
das camadas íntima e média de carótidas (EIMC) na linha de base, foram excluídos
415 (3,8%) com doença cardiovascular manifesta (infarto do miocárdio, acidente
vascular cerebral ou revascularização miocárdica), 6 (<0,1%) nos quais a informação
de doença cardiovascular manifesta não pôde ser obtida, 400 (3,7%) indivíduos que
se autodeclararam de raça amarela ou indígena (pela pequena representatividade
desses grupos na amostra), 115 (1,1%) indivíduos sem raça autodeclarada definida,
173 (1,6%) indivíduos sem informação sobre doença cardiovascular antes dos 60
anos em familiares de primeiro grau, 10 (<0,1%) indivíduos sem informação sobre
uso de medicamentos e 13 (0,2%) indivíduos com dado faltante em outras variáveis
utilizadas nas análises. Desta forma, a amostra consistiu de 9801 indivíduos sem
doença cardiovascular manifesta e com dados completos.
Abaixo breve descrição das características selecionadas:


IMTavgavg: Valor da EIMC. O sufixo “avgavg” refere-se às médias tomadas
na medição das camadas íntima e média da artéria. Tipo decimal com 3
casas.



RACA_BASE: Branco, Negro, Pardo. Tipo inteiro.



SEXO_BASE: Homem, Mulher. Tipo booleano.



IDADEDIV10: Faixa etária. Tipo inteiro



HASOFIC: Identifica paciente hipertenso. Tipo booleano.

15 Python Software Foundation. Python Language Reference, versão 2.7. Disponível em http://www.python.org
16

http://pandas.pydata.org/
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DMOFIC: Identifica paciente portador de diabetes. Tipo booleano.



DISLIP: Identifica paciente portador de dislipidemia. Tipo booleano.



TABAGISMO: Fumante, não fumante, ex-fumante. Tipo inteiro.



HISTFAMCHD: Identifica paciente com histórico familiar de doença cardíaca.
Tipo booleano.



PPUL: Pressão de pulso. Decimal com 1 casa.



LDLHDLRATIO: Taxa entre LDL e HDL. Decimal com 6 casas.



CIRCPESC: Circunferência do pescoço. Decimal com 1 casa.



HBGLIC: Hemoglobina Glicada. Decimal com 1 casa.

No artigo de Santos et. al. (2015) as variáveis IMTavgavg, SEXO_BASE,
RACA_BASE, IDADEDIV10 são as utilizadas no que é chamado de modelo 1.
Santos em seguida gera distintos modelos para as composições de SEXO_BASE e
RACA_BASE, fazendo ainda a adição das variáveis HASOFIC, DMOFIC, DISLIP,
TABAGISMO, HISTFAMCHD, compondo o modelo 2. Um dos modelos, nomeado
como modelo 3, faz uso também das variáveis PPUL, LDLHDLRATIO, CIRCPESC e
HBGLIC.
A escolha das variáveis do modelo 3, feita por Santos et al (2015), envolveu
escolha iterativa. Foram feitos estudos de correlação entre as variáveis, e as
composições que apresentaram melhores correlações com a EIMC foram
selecionadas. No caso desse estudo, foram escolhidas a priori as mais destacadas
por Santos em seu artigo de 2015.
Inicialmente planejava-se caracterizar os dados exclusivamente através de
estatística descritiva; porém, como essa caracterização já foi feita em Santos et al.
(2014), entendeu-se melhor explorar uma abordagem complementar. O próximo
parágrafo apresenta um estudo de correlações entre as variáveis selecionadas, e a
próxima seção contém histogramas e expõe a análise complementar.

A correlação entre as variáveis selecionadas encontra-se resumida na Tabela
1. A primeira linha da tabela indica o coeficiente de relação entre a variável
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IMTavgavg, que é a medida da EIMC e a variável que na(s) modelagem(ns) que
pretende-se fazer será a variável dependente, e as demais variáveis. Ordenando as
variáveis pelo módulo da correlação com EIMC, da maior para a menor, tem-se a
seguinte lista: IDADEDIV10, PPUL, HASOFIC, CIRCPESC, DMOFIC, HBGLIC,
DISLIP, SEXO_BASE, LDLHDLRATIO, TABAGISMO, HISTFAMCHD, RACA_BASE.
Tomando como base apenas a lista acima, a primeira hipótese é que a
variável com maior impacto na EIMC é a IDADEDIV10, que representa a faixa etária,
seguida por PPUL, que contém a aferição da pressão arterial, e assim por diante. A
Tabela 2 apresenta os módulos da correlação das variáveis com a EIMC.
Porém, dada a heterogeneidade de valores e o tamanho dos intervalos dos
valores de cada uma das variáveis, que podem ser visualizados no Gráfico 1, a
análise de correlações, como apresentada, não é capaz de captar nuances das
relações entre as variáveis. Ao invés de prosseguir com essa linha de análise
segmentando os dados por quartis, subgrupos ou outras formas de agrupamento,
escolheu-se explorar o conceito de Entropia da Informação (Shannon, 1948) e
eventualmente, algumas de suas extensões, com o conceito de informação mútua.
Essa é a ferramenta para a análise complementar acima citada. A motivação para tal
escolha foi simplicidade de uso de um ferramental capaz de avaliar distribuições e
suas relações, a possibilidade de gerar visualizações não usuais das distribuições, e
ainda, exercitar o conceito de Entropia da informação e ganho de informação,
utilizado em alguns algoritmos de AM, como a árvore C4.5.
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Tabela 1 – Correlações entre EIMC e características
IMTavgavg SEXO_BASE
IMTavgavg

RACA_BA
SE

IDADEDIV
10

HASOFIC

DMOFIC

DISLIP

TABAGISMO

HFTOTAL6
0

PPUL

LDLHDLR
ATIO

CIRCPESC

HBGLIC

0.217978

0.177678

0.119277

0.072997

0.371556

0.140825

0.227865

0.197788

0.089042
0.085262

0.023345

-0.094862

0.049193

-0.162988

-0.28383

-0.725817

-0.0398

0.029725

-0.005122

-0.058045

-0.111174

0.013826

-0.03767

-0.131201

1

-0.134927

-0.070636

0.499175

0.321788

-0.134927

1

-0.022611

-0.0072

-0.084376

-0.070636

-0.022611

1

0.061294

-0.122632

0.499175

-0.0072

0.061294

1

0.292845

0.208966

0.197176

0.090559

0.02926

0.394201

-0.005931

0.025819

0.1683

HASOFIC

0.321788

-0.084376

-0.122632

0.292845

1

0.260306

0.09068

0.029313

0.094965

0.394681

0.0467

0.234573

0.194895

DMOFIC

0.217978

-0.089042

-0.085262

0.208966

0.260306

1

0.045332

0.049707

0.040195

0.199465

0.071819

0.206352

0.529026

DISLIP

0.177678

-0.023345

0.029725

0.197176

0.09068

0.045332

1

0.036746

0.0234

0.062468

0.461223

0.080097

0.092297

0.119277

-0.094862

-0.005122

0.090559

0.029313

0.049707

0.036746

1

0.034943

0.023105

0.079383

0.082157

0.089117

0.072997

0.049193

-0.058045

0.02926

0.094965

0.040195

0.0234

0.034943

1

0.03648

0.012886

-0.003893

0.061466

PPUL

0.371556

-0.162988

-0.111174

0.394201

0.394681

0.199465

0.062468

0.023105

0.03648

1

0.033252

0.150995

0.159559

LDLHDLR
ATIO

0.140825

-0.28383

0.013826

-0.005931

0.0467

0.071819

0.461223

0.079383

0.012886

0.033252

1

0.335763

0.102845

CIRCPESC

0.227865

-0.725817

-0.03767

0.025819

0.234573

0.206352

0.080097

0.082157

-0.003893

0.150995

0.335763

1

0.131325

HBGLIC

0.197788

-0.0398

-0.131201

0.1683

0.194895

0.529026

0.092297

0.089117

0.061466

0.159559

0.102845

0.131325

1

SEXO_BA
SE
RACA_BA
SE
IDADEDIV
10

TABAGIS
MO
HFTOTAL6
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 2 – Variáveis e correlações com EIMC
| Cor IMTavgavg|
IMTavgavg

1

IDADEDIV10

0.499175

PPUL

0.371556

HASOFIC

0.321788

CIRCPESC

0.227865

DMOFIC

0.217978

HBGLIC

0.197788

DISLIP

0.177678

LDLHDLRATIO

0.140825

SEXO_BASE

0.134927

TABAGISMO

0.119277

HFTOTAL60

0.072997

RACA_BASE

0.070636

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3

EIMC e Entropia da Informação
Antes de iniciar as operações sobre os dados, foi feito o processo de

normalização. Os dados foram normalizados utilizando Z-score17, fazendo uso de
funções18 de presentes na biblioteca scikit-learn (Pedregosa, Varoquaux, Gramfort,
& Michel, 2011). A escolha do método de normalização acompanhou a escolha feita
por Santos et al. (2015).
O Gráfico 1 apresenta os histogramas das características selecionadas, o Gráfico 2
a distribuição da EIMC, e o Gráfico 3 a distribuição das características discretas.

17
18

http://mathworld.wolfram.com/z-Score.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html
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Gráfico 1 – Histogramas das características

Fonte: Autor
Gráfico 2 – Histograma de EIMC

Fonte: Autor
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Gráfico 3 – Distribuição de características

Fonte: Autor

Normalizados os dados, o passo seguinte foi o cálculo das entropias, usando
para cálculo funções da ferramenta NPEET19.
O cálculo da entropia da EIMC e das características de interesse estão
sumarizados na Tabela 3.

19

http://www.isi.edu/~gregv/npeet_doc.pdf
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Tabela 3 – Entropia das distribuições das características
H(X)
HFTOTAL60
DMOFIC
HASOFIC
DISLIP
SEXO_BASE
TABAGISMO
RACA_BASE
HBGLIC
IDADEDIV10
PPUL
IMTavgavg
CIRCPESC
LDLHDLRATIO

0.674198547
0.833406416
0.904012709
0.986209273
0.990132505
1.365277279
1.373728735
4.841282554
5.119256193
6.239385284
6.582265742
7.155365262
11.54412351

Fonte: Autor

De forma a correlacionar as características, em especial correlacioná-las com
a EIMC, interessa o cálculo da informação mútua. Abaixo o cálculo da informação
mútua, tendo como parâmetros a distribuição da EIMC e de cada característica.

Tabela 4 – Informação mútua; EIMC e características
I ( IMTavgavg, Y)
HFTOTAL60
0.018319596
SEXO_BASE
0.031544913
RACA_BASE
0.033292494
DISLIP
0.040532928
TABAGISMO
0.04510309
DMOFIC
0.047889947
HASOFIC
0.094188479
HBGLIC
0.506066715
IDADEDIV10
0.612923184
PPUL
0.937067279
CIRCPESC
1.274904563
LDLHDLRATIO
4.921479027
IMTavgavg
6.582265742
Fonte: Autor
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Da Tabela 3 tem-se que a entropia de IMTavgavg (EIMC) é 6,58. A
Informação Mútua indica que quanto mais seu valor (o valor da Informação Mútua)
se aproxima do valor da entropia, mais a variação da variável dependente é
explicada pela variação da variável independente. A última linha da Tabela 4
exemplifica essa relação; O valor da informação mútua da EIMC com relação à
própria EIMC é igual ao valor da entropia da EIMC, ou seja, implica determinação.
Não há uma relação direta entre os valores apresentados na tabela que
apresenta as correlações entre as variáveis (Tabela 2) e os valores da tabela que
apresenta a Informação Mútua. Ainda assim, ordenando as duas tabelas e
visualizando-as lado a lado, um terço das características apresentam valores altos
nas duas tabelas.
Tabela 5 – Correlações e Informação Mútua

IMTavgavg
IDADEDIV10
PPUL
HASOFIC
CIRCPESC
DMOFIC
HBGLIC
DISLIP
LDLHDLRATIO
SEXO_BASE
TABAGISMO
RACA_BASE
HFTOTAL60
Fonte: Autor

| Cor IMTavgavg|
1
0.499175
0.371556
0.321788
0.227865
0.217978
0.197788
0.177678
0.140825
0.134927
0.119277
0.072997
0.070636

I ( IMTavgavg, Y)
IMTavgavg
6.582265742
LDLHDLRATIO
4.921479027
CIRCPESC
1.274904563
PPUL
0.937067279
IDADEDIV10
0.612923184
HBGLIC
0.506066715
HASOFIC
0.094188479
DMOFIC
0.047889947
TABAGISMO
0.04510309
DISLIP
RACA_BASE
SEXO_BASE
HFTOTAL60

0.040532928
0.033292494
0.031544913
0.018319596

De forma análoga ao afirmado para a avaliação dos dados utilizando-se do
estudo de correlações, ao analisar apenas a Informação Mútua sobre o conjunto de
dados não traz informações completas para entender as relações entre as variáveis.
3.4

Segmentação da EIMC e cálculo de Entropia
Buscando compreender as variações nas distribuições das características, foi

feito o agrupamento dos pacientes que apresentavam a mesma medida de EIMC.
Em seguida, calculada a entropia de cada uma das características. Na próxima
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iteração, escolhido novo valor da EIMC, e calculadas as entropias das
características para aquele grupo de pacientes. Dessa forma, obtém-se uma série
de pontos que indicam a variação da entropia de cada uma das características com
a variação da EIMC.
Foram calculadas as entropias das características apenas nos casos em que
havia mais de 100 (cem) registros com o mesmo EIMC.
Calculados os pontos, foram plotados os gráficos abaixo, sendo a abcissa o
valor da EIMC, normalizada, e as ordenadas, a Entropia de cada uma das
características. Para algumas características, há bastante dispersão. Porém para
outras, parece haver uma relação mais clara.
Atente que nos gráficos abaixo há variações das escalas, para melhor
visualização.

Gráfico 4 - Entropia Raça Base X EIMC

Gráfico 5 - Entropia HASOFIC X EIMC

Fonte: Autor

Fonte: Autor

Quanto menor o valor da entropia, mais agrupados estão os dados. Ao
observar o Gráfico 5 pode-se afirmar que para valores pequenos de EIMC, o valor
de HASOFIC (é hipertenso) tende a variar pouco. Também pode-se dizer que
quando o valor de EIMC é alto, o valor de HASOFIC varia bastante. Uma vez que os
ateromas estão associados a maior espessura da EIMC e também à hipertensão,
infere-se que os valores de EIMC são maiores nos pacientes hipertensos. Lendo o
Gráfico 4 podemos afirmar que mesmo quando os valores de EIMC são baixos, há
considerável variação da entropia. Não é possível, apenas através dessa
visualização, inferir relações entre a raça e a medida da EIMC.
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Gráfico 6 - Entropia Sexo X EIMC

Gráfico 9 – Entropia Dislipidêmico X EIMC

Gráfico 7 – Entropia Faixa Etária X EIMC

Gráfico 10 – Entropia Tabagista X EIMC

Gráfico 8 – Entropia Diabético X EIMC

Gráfico 11 – Entropia Histórico Cardíaco
Familiar X EIMC

Fonte – Autor
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Gráfico 12 – Entropia Pressão de Pulso X

Gráfico 14 – Entropia Circunferência

EIMC

Pescoço X EIMC

Gráfico 13 – Entropia Taxa LDL HDL X
EIMC

Gráfico

15

–

Entropia

Hemoglobina

Glicosada X EIMC

Fonte: Autor

O Gráfico 7, o Gráfico 13 e o Gráfico 14 têm um padrão interessante. Neles há
claramente uma inflexão. Eles nos indicam que, para valores de EIMC a partir de um
limite (distinto), ocorreu menor variação da faixa etária, ocorreu menor variação da
taxa LDL-HDL, ocorreu menor variação da medida da circunferência do pescoço. No
que se trata da modelagem para a predição do valor do EIMC, ou da classificação
de um perfil de risco da EIMC, esses três gráficos nos indicam que modelos que
façam a composição linear de características podem deixar escapar essas nuances,
perdendo parte de sua acurácia ou capacidade preditiva.
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3.5

Visualização ampliada
Com o objetivo de aprofundar a visualização e buscar maior entendimento dos

dados, foi feita uma modificação na função que gerou os gráficos EIMC X Entropia
<característica> para obter também o valor médio da característica dada a medida
de EIMC e o cálculo de entropia.
Cada par dos seguintes gráficos exibe os mesmos valores. Os gráficos à
esquerda usam escalas que permitem visualizar detalhes da distribuição, e os à
direita mantém a escala e fazem projeções nos planos, para facilitar a comparação
entre as características.
Gráfico 16 – Valor Médio Sexo X EIMC X Entropia Sexo

Gráfico 17 – Valor Médio Raça X EIMC X Entropia Raçad

Fonte: Autor
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Gráfico 18 – Valor Médio Faixa Etária X EIMC X Entropia Faixa Etária

Fonte: Autor

Apesar de os gráficos acima apresentaram os valores médios das
características normalizadas, em termos de visualização e inferências não há
prejuízo.
O Gráfico 18, que contém informações acerca da faixa etária, indica que a
medida em que o valor médio da faixa etária cresce a entropia cresce, e em seguida,
decresce, como uma parábola de concavidade pequena. A medida em que a média
da EIMC cresce, a entropia cresce. Para valores grandes da média de EIMC, o valor
da entropia começa a cair aproximadamente de forma linear. Ainda, a medida em
que cresce a faixa etária, cresce a média da EIMC, numa relação que também
parece linear.
As visualizações apresentadas e os tipos de leitura como o explicitado acima
auxiliarão a direcionar a confecção dos modelos preditivos. À primeira vista,
principalmente por conta de pequenas inflexões identificadas nos gráficos em duas
dimensões, parece acertada a escolha de não explorar modelos de regressão
lineares.
Na seção seguinte, serão apresentados os esforços para a geração de
modelos de classificação e predição.
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3.6

Análise de Componente Principal
Como indicado na seção 3.2, há 13 características de maior interesse na

amostra de dados do ELSA. Por conta da dimensionalidade, torna-se inviável a
visualização dos dados sem nenhum tipo de tratamento.
Ainda objetivando o maior entendimento dos dados, buscou-se alguma
maneira de “visualizar” toda a amostra de maneira bruta. Uma visão parcial dos
dados pode ser composta caso sejam consideradas apenas algumas dimensões da
amostra; se poderia, por exemplo, selecionar apenas as características sexo, faixa
etária e se o valor da EIMC está acima ou abaixo do terceiro quartil de sua
distribuição. Apesar de possível, esse exercício não foi feito.
Um algoritmo conhecido para a redução da dimensionalidade é o Principal
Component Analysis (PCA). O PCA é uma técnica que transforma um conjunto de
variáveis linearmente relacionadas em um conjunto menor de variáveis não
linearmente relacionadas, que são chamadas de componentes principais, através da
ortogonalização de vetores.
Abaixo pode-se visualizar a amostra após a redução de dimensionalidade
através do PCA, com 3 componentes principais. Essa visualização foi criada
buscando avaliar a complexidade do objetivo de classificação. O valor de EIMC foi
dividido em quartis, e os pontos em vermelho representam os pacientes cujo valor
de EIMC está acima do terceiro quartil da distribuição da EIMC. Os valores em azul
representam os pacientes que têm EIMC abaixo do terceiro quartil da distribuição.

Gráfico 19 – PCA da amostra

Fonte: Autor
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Pode-se observar que as “classes” (acima e abaixo do terceiro quartil da
distribuição da EIMC) não estão localizados em regiões separadas. Numa linguagem
comum em aprendizado de máquina, poderia se dizer que os dados não pertencem
à clusters diferentes. Espera-se que essa visualização possa também auxiliar a
gerar classificadores com bom desempenho.
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4

4.1

MODELAGEM

Métricas para avaliação dos classificadores.

A primeira tarefa planejada é a classificação dos indivíduos entre os que
apresentam a medida da EIMC acima e abaixo de um determinado valor, no caso,
acima ou abaixo do quartil superior da distribuição da amostra.
Porém, antes de iniciar propriamente a busca desse objetivo, é importante
definir como serão avaliados os resultados dos classificadores. Abaixo são
apresentadas algumas das métricas que poderão ser utilizadas no decorrer desse
trabalho. As métricas a apresentar são descritas em Smola e Vishwanathan (2008) e
em diversos livros-texto de aprendizado de máquina.
Sendo o objetivo do classificador identificar se um registro pertence à
determinada classe A, um verdadeiro positivo (VP) é um registro que pertence à
classe A e foi corretamente classificado como dela, e um falso positivo (FP) é um
registro que foi classificado como da classe A, porém que não pertence à essa
classe. De forma análoga, um verdadeiro negativo (VN) é um registro de outra
classe que não foi classificado como da classe A, e um falso negativo (FN) é um
registro da classe A que não foi classificado como tal.
A Matriz de Confusão (também chamada de Tabela de Contingência)
apresentada na Tabela 6 agrupa as classificações de VP, VN, FP, FN. A letra P
representa os positivos (pertencentes efetivamente à classe em estudo), a letra N os
negativos (não pertencentes efetivamente à classe); VP, VN, FP e FN são
respectivamente os números de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos
positivos e falsos negativos.
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Classe Verdadeira

Tabela 6 – Matriz de Confusão
Classe Predita
P (classe A)

N (outra classe)

P (classe A)

VP

FN

N (outra classe)

FP

VN

Fonte: Autor

A Matriz de Confusão pode auxiliar a escolher os classificadores com melhor
desempenho. Como já indicado, VP e VN registram classificações corretas. FP
indica registros que não pertencem a uma classe e classificados como pertencentes
a ela, e FN indica os pertencentes àquela classe, porém classificados como não
pertencentes. A depender do que se quer classificar, escolher entre classificadores
que apresentam valores baixo de falsos negativos ou falsos positivos é essencial.
Num problema associado à saúde, por exemplo, usualmente há menos dano quando
se peca pelo excesso (classificar um paciente não enfermo como doente e
prosseguir a investigação) do que pela falta (deixar de classificar um paciente como
enfermo quando ele o é); nessa situação de exemplo, é melhor escolher um
classificador que apresente o menor número de falsos negativos.
A acurácia é uma métrica que avalia quantos registros foram classificados
corretamente como pertencentes à uma dada classe. A forma para calculá-la é
apresentada na equação abaixo, onde

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑁

Além da Acurácia, outras métricas podem ser utilizadas para avaliar um
classificador. Dentre elas, há a Precisão, a Sensibilidade (recall), a Especificidade e
a Medida-F.
A Precisão indica a proporção dos classificados como positivos que são
efetivamente positivos. Sua forma de cálculo é:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
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A Sensibilidade (também Revocação ou recall), avalia como o classificador
responde a todas as entradas positivas; indica que percentual dos registros positivos
são corretamente classificados como positivos.
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙) =

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

Já a Especificidade é o percentual de registros negativos classificados como
negativos. Nessa métrica, nenhum exemplo negativo é desconsiderado.
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑉𝑁
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃

A Medida-F (F-Score) é uma média dos valores de Precisão e Sensibilidade.
Ela é calculada da seguinte forma, onde 𝛽
𝐹𝛽 = ( 1 + 𝛽 2 ) ∗

𝛽2

é um fator de ajuste da ponderação.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

A Medida F mais utilizada para avaliação de classificadores binários é a F1Score (β = 1), abaixo.
𝐹1 = 2 ∗

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

A partir da matriz de confusão, têm-se ainda a taxa de Falso Positivo (TFP),
que pode ser interpretada como o ‘custo’ da classificação correta. A Sensibilidade
(recall) também é tratada como a taxa de Verdadeiro Positivo (TVP).
𝑇𝐹𝑃 =

𝐹𝑃
𝐹𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇𝑉𝑃 =

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

A curva conhecida como ROC (Receiver Operating Characteristic), apresenta
a relação entre as taxas TVP e TFP. Abaixo há um exemplo dessa curva.
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Gráfico 20 – Exemplo curva ROC

ROC
Taxa de Verdadeiro Positivo

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Taxa de Falso Positivo

Fonte: Autor

Quando há a possibilidade de configurar um classificador, a ROC fornece
meios para a escolha de parâmetros que minimizem ou maximizem algumas das
métricas acima apresentadas. No exemplo acima, há uma configuração que tem
uma taxa de falso positivo de 20% e uma taxa de verdadeiro positivo de 80%. A
depender do problema, pode ser melhor a escolha dos parâmetros que levam a 90%
de verdadeiros positivos, mesmo quando a taxa de falsos positivos sobe para 40%.
Outra forma de avaliar o classificador é calcular a área sob a ROC. Essa
métrica é conhecida como AUC, ou Area Under Curve. No exemplo, a AUC é
aproximadamente 0,86. De forma geral, quanto mais esse número é próximo de 1,
melhor.
Outra métrica que pode ser avaliada é a Razão de Verossimilhança. Essa
métrica é comumente utilizada na área médica para avaliação da utilidade de testes
diagnósticos. Há um cálculo para a avaliação de testes que identificam se o
resultado é positivo para a doença/condição, e outro para avaliar testes cuja saída é
do resultado negativo para a doença.
O cálculo da Razão de Verossimilhança Positiva (RV+) é dado por:
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𝑅𝑉+ =

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

O cálculo da Razão de Verossimilhança Negativa (RV-) é dado por:
𝑅𝑉− =

1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

Em princípio, nesse trabalho os classificadores serão avaliados conforme sua
acurácia. A medida em que os resultados forem avaliados, outras métricas poderão
ser consideradas.
4.2

SVM - Classificação - acima do terceiro quartil
A primeira opção para a classificação dos dados de EIMC que estão acima do

terceiro quartil da distribuição de EIMC faz uso do algoritmo SVM, tanto por ser um
algoritmo que usualmente apresenta bons resultados nas tarefas de classificação,
como por ser indicado para a classificação de problemas com duas classes. A
biblioteca scikit-learn (Pedregosa, Varoquaux, Gramfort, & Michel, 2011) oferece
uma implementação do SVM baseada no libsvm (Chang & Lin, 2011), que é uma das
implementações mais famosas do algoritmo.
Inicialmente, toda a amostra foi utilizada para a classificação; sem segmentála por sexo e/ou origem ética. Abaixo uma visualização da distribuição da EIMC na
amostra sem segmentação.
Gráfico 21 – Boxplot IMTavgavg - toda amostra

Fonte: Autor
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No Gráfico 21 os valores da EIMC estão normalizados conforme indicado na
seção 3.3 (Z-score). Essa normalização de dados foi mantida, inicialmente, na
classificação com o SVM.
O SVM permite a modificação de diversos parâmetros, além da utilização de
diferentes kernels: Lineares, Polinomiais, de função de base radial (Radial Basis
Functions - RBF) e Sigmoide. Dentre os parâmetros que podem ser modificados na
implementação utilizada, o C e o γ (Gamma) são utilizados tanto nos kernels RBF e
Sigmode, e no kernel linear apenas o parâmetro C é utilizado. No SVM para a
classificação, o parâmetro C impõe pesos diferentes para o treinamento do
classificador controlando a forma como são geradas as margens de separação entre
as classes (Lorena & Carvalho, 2003). A depender da escolha de C, a margem de
separação entre as classes varia. A Figura 320 exemplifica a influência de C. A
escolha de C têm grandes implicações, uma vez que ela está associada diretamente
à generalização do modelo. A escolha de margens maiores pode permitir que o
modelo seja mais generalista; a escolha de margens menores pode inicialmente
gerar modelos mais acurados, mas com maior risco de overfitting. O parâmetro γ é
utilizado nos kernels RBF, polinomial e sigmoide. Ele é utilizado para configurar
quão sensível o processo de geração de formação de vetores de suporte é à entrada
de dados. Valores altos de γ fazem com que a margem de separação entre as
classes leve mais em consideração itens próximos dos vetores de suporte,
atribuindo maior peso a eles. Quando os valores de γ são menores, itens que estão
longe da margem de separação em composição têm mais peso na formação da
margem. A Figura 4 exemplifica a situação.

20

http://stats.stackexchange.com/questions/31066/what-is-the-influence-of-c-in-svms-with-linear-kernel

58

Figura 3 – Influência do parâmetro C

Figura 4 – Influência do parâmetro γ

Fonte: Autor

Numa primeira tentativa de classificação, foram separados 20% da amostra
para os testes, e o treinamento dos classificadores fez uso de validação cruzada.
Foram gerados os quartis da amostra, tendo como referência a variável que contém
a informação da EIMC (IMTavgavg); e ao conjunto de dados foi adicionado uma
coluna, indicando se o registro tem o valor de EIMC acima do terceiro quartil.
A Validação Cruzada é uma estratégia que consiste em dividir os dados em k
subconjuntos mutuamente exclusivos do mesmo tamanho. Quando do uso dos
dados para treinamento e classificação, um subconjunto é utilizado para teste e os k1 restantes são utilizados para o treinamento do classificador. São executadas k
iterações, cada uma com um conjunto ligeiramente distinto do anterior.
A Tabela 7 apresenta os resultados da classificação com o SVM após 10
execuções.
Tabela 7 – Classificação com SVM – acima 3º quartil - amostra completa.
Acurácia Média Variância
Kernel
Linear

79,05%

0,001

Polinomial

78,55%

0,001

RBF

78,99%

0,001

Sigmoide

50,07%

0,001

Fonte: Autor

O Gráfico 22 apresenta um gráfico do tipo ROC de uma das execuções das
classificações acima citadas.
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Gráfico 22 – ROC - SVM

Fonte: Autor

Nas classificações registradas no Gráfico 22 pode-se afirmar que o
classificador SVM com kernel linear se saiu melhor, tendo em vista que esse oferece
razões maiores entre a taxa de Verdadeiros Positivos e a taxa de Falsos Positivos. A
área sob a curva, que no caso do classificador com kernel linear é 0.81, indica quão
próximo de ser um classificador ideal (1) o classificador é.
Levando em consideração os testes iniciais feitos com o algoritmo, e a
pesquisa bibliográfica feita, era (talvez inocentemente) esperado que a acurácia
fosse superior.
Em seguida, foram feitas tentativas de melhorar a acurácia testando
manualmente diferentes valores de C e γ, porém não houve resultado significativo.
O artigo de Hsu, Chang e Lin (2008) provê sugestões de procedimentos para
a melhoria do desempenho do SVM. Uma das recomendações é que os dados
sejam todos normalizados entre 0 e 1. Essa estratégia de normalização não é a
definida pela Z-Score, que foi adotada. Além da normalização sugerida, o artigo
recomenda a validação cruzada, e também que os parâmetros (ou hyperparameters) dos kernels sejam obtidos através de uma etapa específica de
validação cruzada, técnica conhecida como grid-search. Nessa técnica, valores de
parâmetros (C e γ para o kernel RBF) são testados a partir da execução da
classificação; o parâmetro, ou o conjunto de parâmetros que alcançar maior acurácia
(ou outra métrica a definir) é selecionado para o classificador final.
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Uma das dificuldades da classificação é o desbalanceamento das amostras
de testes. Uma vez que se quer classificar registros cujo EIMC esteja acima do
terceiro quartil, uma das classes é representada por ¼ da amostra, e a outra pelos ¾
restantes. Para buscar lidar com essa situação, foi utilizada a estratégia de validação
cruzada estratificada (Stratified K-Fold), de forma que o número de registros de cada
uma das classes seja equivalente em cada subconjunto.
Apenas alterando o processo de normalização (mantendo a validação
cruzada) não houve alteração significativa nos resultados, como pode ser observado
no Gráfico 23. Alguns classificadores apresentaram melhorias na execução grafada,
porém a média dos resultados das classificações não foi alterada.
Gráfico 23 – ROC, Validação Cruzada

Fonte: Autor

O passo seguinte foi a busca dos parâmetros C e γ. Numa primeira
implementação com grid-search, metade da amostra foi utilizada para treinamento, e
a metade seguinte, para os testes. Foram avaliados os resultados do algoritmo
quando das combinações dos seguintes valores de parâmetros: C = {1, 10, 100,
1000}, γ = {0.0001, 0.001, 0.01}. A implementação inicial fez uso do que se chama
de busca exaustiva. Todas as combinações são testadas. Em conjunto com a
validação cruzada, isso significa um grande número de execuções das etapas de
treinamento e testes. Na situação acima, para k=10 (dez segmentos para a
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validação cruzada), são 120 execuções de treinamento e testes, objetivando a busca
dos melhores parâmetros dentre os inseridos.
Abaixo resultados do grid-search para o kernel RBF, limitando as opções a
alguns valores de parâmetros. Foi escolhido executar o grid-search com kernel RBF
por ele ser menos restrito que o linear, e apresentar resultados semelhantes.
Também foi definido que a escolha dos melhores parâmetros deve-se pautar pelo
melhor resultado de acurácia.
Figura 5 – Grid-search - kernel RBF - k=10

Fonte: Autor

Do grid-search acima tem-se que, para o treinamento do kernel RBF, a
melhor acurácia ocorre quando os parâmetros são C=100 e γ=0,0001. Os números
nas linhas da figura acima indicam a acurácia alcançada para o conjunto de
parâmetros, e sua variância (validação cruzada, k=10). Abaixo dos valores de
acurácia são apresentadas as métricas para a classificação das classes 0 e 1. A
classe 0 é a que contém os valores abaixo do terceiro quartil, a classe 1 indica os
registros cujo valor de EIMC estão acima do terceiro quartil.
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Há estratégias de grid-search que não fazem uso da busca exaustiva. Apesar
da busca exaustiva ser capaz de obter usualmente os melhores resultados, o custo
computacional é alto. Idealmente se tentaria fazer a busca com um conjunto maior
de parâmetros, inclusive trocando os kernels. Há uma estratégia “randomizada” para
a busca de parâmetros, sugerida em Bergstra e Bengio (2012). Ao invés de receber
entradas e serem executadas combinações dessas entradas, como faz o gridsearch, a estratégia randômica pode receber intervalos, e “aproxima” os parâmetros
ideais ao executar etapas de treinamento e testes. A técnica é conhecida como
Random Search. Há um ganho considerável de desempenho quando esse método é
comparado com a busca exaustiva, uma vez que as execuções são concentradas
em torno de conjuntos de parâmetros que apresentam os melhores resultados no
decorrer da busca.
Numa execução sem muitos parâmetros (os mesmos utilizados na busca
exaustiva), com o kernel RBF, a busca randômica indicou ser possível alcançar a
acurácia de 79,1 % (contra 79,4% da exaustiva) para k=10 e partir dos parâmetros C
= 1000, γ=0,0001 mais rapidamente.
Buscando melhorar a previsão, o grid-search foi executado com maior número
de parâmetros. Na máquina em que usualmente os algoritmos são executados (Intel
Core I7-5500U, 2.4 MHz, 8GB RAM – 2 cores físicos), uma busca em que foram
fornecidos 50 diferentes parâmetros para C, 20 diferentes parâmetros para γ, 3
segmentos para validação cruzada, e definido o máximo de 100 ‘execuções’;
portando, 300 combinações diferentes, levou 61846 segundos (pouco mais de 17
horas e 10 minutos).
Tendo em vista que o tempo para o treinamento começou a se apresentar
longo, algumas opções foram avaliadas. Foi encontrada uma implementação do
SVM que faz uso de GPUs (Graphic processing Units) para a linguagem R, chamado
de RPUDPLUS21. Apesar da implementação também ser baseada na libsvm (Chang
& Lin, 2011), por não ser escrita em Python, inicialmente foi deixada de lado, visando
manter toda a implementação numa única linguagem de programação por conta da
legibilidade da implementação. Outra opção foi buscar o processamento com CPUs
mais potentes. A utilização de servidores na nuvem se mostrou simples e efetiva nos
testes iniciais. Por isso, foi montado o ambiente de desenvolvimento numa máquina
21

http://www.r-tutor.com/content/download
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na Azure
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. Uma máquina da série F (otimizada para computação e memória) foi

configurada (Intel Xeon® E5-2673 v3 2.4 GHz, 4 núcleos de processamento físico,
2GB RAM por núcleo) para a execução do grid-search.
O grid-search no servidor foi feito com busca exaustiva, uma vez que se
poderia simplesmente executar o processo em batch, e a busca exaustiva é tida
como a melhor opção pela busca dos parâmetros. As seguintes listas de parâmetros
foram inseridos como entrada: C = [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 100, 390, 720,
1000, 5700, 10000], Gamma = [0.0000001, 0.000001, 0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01,
0.1]; os valores de entrada sugeridos seguem recomendações em Hsu, Chang e Lin
(2008). Além disso, a busca foi feita fazendo tanto uso do kernel linear como do RBF
(que vinham apresentando os melhores resultados), e a validação cruzada feita com
3 segmentos. As entradas para a busca de parâmetros geraram 672 combinações
(16 entradas para C, 7 para γ, 2 kernels, validação cruzada com 3 segmentos) para
a execução de treinamento/testes/verificação de acurácia. No computador citado, na
Azure, a busca foi feita em cerca de 67 horas de processamento. Os parâmetros
selecionados por essa execução foram os seguintes: kernel linear com C=10000 (o
valor de γ para o kernel linear não é relevante). Mesmo testando considerável
número de composição de parâmetros, os parâmetros selecionados pelo grid-search
não geraram um classificador com maior acurácia do que os anteriores. A média da
acurácia para a validação cruzada (3 segmentos) foi 79,48%.
A busca por parâmetros até o momento foi feita utilizando as técnicas Grid
Search e Random Search. Ambas apresentaram basicamente os mesmos
resultados. Uma técnica mais recente para a busca é a PSO (Particle Swarm
Optimization – Otimização por enxame de partículas) (Kennedy, 2010).

Nessa

técnica, uma ‘partícula’ navega pelo espaço de parâmetros com uma determinada
‘velocidade’. Supondo que no tempo inicial t0 a partícula avalie os parâmetros p1, p2
e p3. O resultado do classificador é avaliado e registrado, e a partícula se desloca
(dada uma velocidade aleatória inicial) no espaço de parâmetros para avaliar outros
valores de p1, p2 e p3 no tempo t1. A velocidade (o vetor velocidade) da partícula é
composta de três partes; um componente inercial (o valor aleatório inicial), um
componente direcionado pelo melhor resultado encontrado por aquela partícula, e
um componente direcionado pelo melhor resultado encontrado pelo enxame
22

https://azure.microsoft.com/pt-br/
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(conjunto de partículas instanciado). A medida em que as iterações ocorrem (t2, t3,
t4...tn.) as partículas tendem a buscar mínimos/máximos locais individualmente, e
conjuntamente, mínimos/máximo globais. A figura abaixo apresenta duas partículas
navegando no espaço de parâmetros em busca de um máximo/ mínimo.

Figura 6 – PSO - Exemplo com duas partículas

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bVDX_UwthZI – James McCaffey – Swarm
Intelligence Optimization

A biblioteca Optunity23 oferece uma implementação da PSO em Python. Foi
executada uma busca por parâmetros utilizando essa técnica, usando a validação
cruzada com 3 segmentos, os kernels linear, polinomial e RBF, o espaço de busca
de C variando de 0 a 5 e o espaço de γ de 10-5 a 1. Por conta da interface da
biblioteca, a otimização foi feita buscando a maximização da área sobre a curva
ROC ao invés da acurácia. O melhor resultado gerou a área sobre a curva no valor
de 0,81; compatível como os resultados obtidos anteriormente, e acurácia inferior à
0.80.
Apesar das tentativas de obter melhores parâmetros para os diferentes
kernels do SVM, de forma geral, a média da acurácia não superou 80%. Lembrando
que a acurácia é uma métrica que avalia todas as classificações corretas, seja de
uma classe ou outra.
Outra abordagem utilizada na busca por melhores acurarias foi atribuir pesos
para as classes. Uma vez que há 3 vezes mais itens na classe abaixo do terceiro
percentil da distribuição da EIMC, decidiu-se atribuir peso maior para a classe que
23

http://optunity.readthedocs.io/en/latest/user/solvers/particle_swarm.html
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está acima do terceiro percentil, de forma a avaliar o comportamento do
classificador.
Em outra tentativa, os dados foram segmentados. A segmentação foi feita
inicialmente por grupo étnico e sexo. Em cada uma das amostras foi feita a
normalização e executado o grid-search de forma a obter os melhores parâmetros
para os classificadores.
Tabela 8 – Segmentação

Brancos

Homens

Homens Brancos

Mulheres Brancas

Negros

Mulheres

Homens Negros

Mulheres Negras

Homens Pardos

Mulheres Pardas

Pardos
Fonte: Autor

Nessa busca foi utilizado apenas o kernel linear (que apresentou os melhores
resultados nas tentativas anteriores) e os valores possíveis para a busca do
parâmetro C foram os seguintes: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 100, 390, 720,
1000, 5700, 10000].
A tabela abaixo apresenta a média das acurácias para os classificadores
segmentados, feitas 3 execuções (validação cruzada) de cada classificador.
Tabela 9 – Acurácia Dados Segmentados
Dados Segmentados
Mulheres Negras
Mulheres Brancas
Brancos
Homens Pardos
Mulheres
Pardos
Mulheres Pardas
Negros
Homens Brancos
Homens
Homens Negros
Fonte: Autor

Acurácia
0.798930481283
0.795285359801
0.793714186491
0.79054604727
0.790027198549
0.785907859079
0.785398230088
0.780921052632
0.779487179487
0.77616747182
0.764102564103
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A tentativa de melhoria de acurácia com os dados segmentados inicialmente
não parece ter sido bem-sucedida, uma vez que não há diferenças significativas
quando em comparação com a classificação da amostra toda.
Continuando a busca por melhorar os resultados com segmentação, foi feita
nova abordagem. A análise de entropia, feita na seção 3.3, permitiu avaliar o grau de
correlação entre algumas características e o valor da EIMC. A Tabela 4 (seção 3.3)
indica que a característica LDLHDLRATIO têm o maior valor de informação mútua
com a EIMC, ou seja, há uma espécie de correlação entre essa característica e a
EIMC. A Tabela 3 (seção 3.3) indica que a entropia dessa característica é alta (em
comparação com outras características), o que significa que essa característica
apresenta significativa variação de valores. Dados esses fatores, a característica
LDLHDLRATIO é uma boa candidata para nortear a segmentação da amostra.
A amostra completa foi segmentada em duas; as que apresentam valores de
LDLHDLRATIO menores ou iguais à 3, e maiores que 3 (vide Gráfico 1, seção 3.3).
A execução do grid-search exaustivo usando o kernel rbf, para o primeiro segmento
apresentou acurácia de 0,795, e para o segundo segmento, 0,776; acurácias
semelhantes às outras amostras segmentadas.
Visto que os resultados com o SVM não se aproximaram da acurácia ideal (1,
ou 100%), a busca por outros métodos de classificação se mostra importante.
4.3

Árvores de Decisão – Classificação acima do terceiro quartil

Outra abordagem planejada para a tarefa de classificação é a utilização de
árvores de decisão. O algoritmo C4.5 citado na seção 2.3 é uma das árvores de
decisão mais conhecidas e utilizadas, e o planejamento inicial previa que esse
algoritmo fosse utilizado e avaliado primeiro. Porém nessa análise será utilizado o
CART (Classification and Regression Trees), também citado na seção 2.3, que é
uma variação do C4.5. O motivo de se utilizar o CART ao invés do C4.5 é que o
CART é um algoritmo análogo ao C4.5, e que a biblioteca scikit-learn (Pedregosa,
Varoquaux, Gramfort, & Michel, 2011) que é referência em implementação de
métodos de aprendizado de máquina em Python, o implementa.
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4.3.1 CART
O CART gera a árvore de decisão fazendo uso exclusivo de decisões binárias
(diferentemente do C4.5, que utiliza também nós não binários), e para o critério de
decisão pode utilizar tanto a Entropia (ganho de informação, abordado na seção
2.6), como o conceito de pureza de Gini (esse não utilizado pelo C4.5).
Rapidamente, o conceito de Pureza de Gini é uma medida da frequência com que
exemplos do próprio conjunto de treinamento são classificados incorretamente pela
árvore. Avalia-se a frequência relativa dos exemplos de cada classe em cada nó
através da seguinte fórmula:
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 − ∑𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠
𝑝𝑖 2
𝑖=1
onde 𝑝𝑖 é 𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛ó
Quanto mais próximo de zero for o valor da impureza de Gini, mais puro é o nó; há
poucos (ou nenhum, quando o valor é zero) registros de classes diferentes no
mesmo nó.
Ao executar o algoritmo CART com toda a amostra, utilizando os parâmetros
“padrão” do algoritmo, a acurácia foi de cerca de 71%. Abaixo a curva ROC para o
classificador.
Gráfico 24 – ROC Árvore de Decisão

Fonte: Autor

A árvore gerada foi bastante complexa, como mostra a Figura 4. Na figura, que
está sem definição para visualização propositalmente, pode-se inferir que, dado o
número de características disponíveis para avaliação e a quantidade de decisões
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presentes na árvore, há overfitting. Serão descritas as tentativas de melhorar a
acurácia da árvore de decisão nos parágrafos abaixo.
Figura 4 – Árvore de decisão com os parâmetros padrão

Fonte: Autor

Uma forma de diminuir a complexidade da árvore é diminuir o número de nós.
Como os nós são dependentes das características, a redução das características
pode auxiliar a redução da complexidade da árvore. Há uma séria de algoritmos
para a “redução de dimensionalidade”. Um dos mais famosos é o Principal
Component Analisys, ou PCA, citado na seção 3.6.
Foram feitos experimentos alterando o número de componentes utilizados no
PCA. A área sobre a curva ROC foi mais alta quando basicamente não houve
redução de dimensionalidade (11 componentes, a partir das 13 características), e a
acurácia subiu muito pouco; foi à 72%. Abaixo a curva para o PCA com 11
componentes e a classificação usando a árvore de decisão CART com os
parâmetros padrão.

Gráfico 25 – ROC Árvore de Decisão, PCA 11 componentes

Fonte: Autor
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Uma das recomendações para a geração das árvores da decisão que consta
na própria documentação do scikit-learn, já citado, é a restrição da profundidade da
árvore. Essa restrição é considerada uma técnica de pre-prunning. Prunning é o
termo utilizado para a eliminação de nós de uma árvore, de forma a reduzir a
complexidade e evitar o overfitting. Num teste inicial, sem critério, ao definir como 3
o valor da profundidade máxima, a acurácia média para a classificação com
validação cruzada de 3 segmentos foi de 78%, com a área sobre a ROC com o valor
de 0,77.
Foi implementada uma pequena função para avaliar a acurácia das árvores
geradas com profundidades diferentes. A função fez o teste usando validação
cruzada com 3 segmentos, e a profundidade das árvores variou de 3 a 100. Abaixo
um gráfico que mostra a evolução da acurácia conforme a profundidade da árvore.
Gráfico 26 – Variação da acurácia dada a profundidade da árvore

Fonte: Autor

Tendo em vista que a acurácia não pode ser considerada sempre o melhor
parâmetro para avaliar um classificador, abaixo a análise da área sobre a curva
ROC (AUC – Area under curve) em função da profundidade da árvore.
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Gráfico 27 – Área abaixo da curva ROC (AUC) em função da profundidade da árvore

Fonte: Autor

Como se pode observar, a AUC cai com o aumento da profundidade da
árvore. Para a avaliação acima, com validação cruzada com 3 segmentos, a
profundidade da árvore que maximizou a AUC foi 4.
Abaixo a representação de uma árvore CART usando a profundidade que
apresentou melhor AUC, e a seguir a curva ROC desse classificador e o relatório de
métricas.
Gráfico 28 – CART - profundidade fixa

Fonte: Autor
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Gráfico

29

–

ROC

CART

com

Figura 7 – Métricas CART profundidade 4

profundidade 4

Fonte: Autor

Fonte: Autor

No gráfico acima pode-se verificar que a área sob a curva (AUC) é, na média
para a validação cruzada com 3 segmentos, 0,78. A Figura 7 apresenta as métricas
que a biblioteca scikit-learn agrupa em um relatório chamado de relatório de
classificação. Nele há os valores de precisão, recall (sensibilidade), F1-Score e
Support para cada classe. Pode-se verificar que para o último segmento da
validação cruzada, a precisão para a classe 0 (abaixo do terceiro quartil) foi de 80%,
a sensibilidade (recall) 94%, a F1-Score 87%, e a quantidade de exemplos da classe
0 utilizados naquele segmento foi de 2493.
Tanto nas árvores de decisão como em outros algoritmos, o desbalanceamento
da amostra pode influenciar o desempenho do classificador. Além de algumas
técnicas discutidas anteriormente, como a estratégia de validação cruzada
estratificada (Stratified K-Fold), foram avaliadas novas alternativas para lidar com a
situação.
O problema do desbalanceamento de classes para treinamento é discutido por
inúmeros artigos. O método SMOTE (Chawla, 2002) é um método que é recorrente
nas buscas sobre o tema. Ao buscar por implementações do SMOTE, foi encontrada
uma biblioteca para a linguagem Python que implementa diversos métodos para
lidar com o desbalanceamento (Lemaitre, Nogueira, & Aridas, 2016); essa biblioteca
é uma contribuição à biblioteca scikit-learn, e é chamada imbalanced-learn. Há
diversas estratégias implementadas por essa biblioteca, além do método SMOTE e
suas variações. As estratégias implementadas buscam aumentar e/ou diminuir o
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número de exemplos nas amostras. As que lidam como over-sampling, regra geral,
identificam classes que têm pouca representação na amostra e geram novos
exemplos dessas classes, através de pequenas variações nos exemplos existentes.
As formas para identificar os registros significativos variam para cada algoritmo,
assim como a forma de geração de novos exemplos. Nas técnicas que fazem undersampling, há duas formas de tratamento; a obtenção da proporção do número de
exemplos entre as classes e a exclusão de exemplos não significativos sem que a
proporção entre exemplos de classes seja necessariamente alcançada.
Todas as implementações disponíveis nessa biblioteca foram avaliadas, com
exceção do método chamado AllKNN, que apresentou erro ao importar a
implementação. Os métodos avaliados estão na tabela abaixo:

Tabela 10 – Métodos da biblioteca imbalance-learn testados
Under-Sampling
Random majority under-sampling
with replacement
Extraction of majority-minority
Tomek links
Under-sampling with Cluster
Centroids
NearMiss-(1 & 2 & 3)
Under-Sampling
Condensend Nearest Neighbour
One-Sided Selection
Neighboorhood Cleaning Rule
Edited Nearest Neighbours
Instance Hardness Threshold
Repeated Edited Nearest Neighbors

Over-Sampling
Random minority oversampling with replacement
SMOTE - Synthetic Minority
Over-sampling Technique
bSMOTE(1&2) - Borderline
SMOTE of types 1 and 2
SVM_SMOTE - Support Vectors
SMOTE
Over-Sampling

Combinações
SMOTE + Tomek links
SMOTE + ENN
EasyEnsemble
BalanceCascade
Combinações

Abaixo a representação da amostra em estudo após executar o Principal
Component Analysis (PCA) com dois componentes. Pode-se avaliar a quantidade de
dados das duas classes diferentes (valor abaixo do terceiro quartil da EIMC, e acima
do terceiro quartil). Os demais gráficos mostram a análise de PCA sobre as
amostras geradas pelos métodos da Tabela 10.
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Gráfico 30 – PCA com 2 componentes, toda amostra

Fonte: Autor
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Gráfico 31 – Balanceamento com under-sampling

Fonte: Autor
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Gráfico 32 – Balanceamento com over-sampling e composições

Fonte: Autor

A observação das representações no Gráfico 31 e no Gráfico 32 fornecem
pistas dos métodos que geraram amostras mais limpas. No Gráfico 31 pode-se
verificar que os métodos Neighboorhood Cleaning Rule e Edited Nearest Neighbours
apresentam as duas classes mais distribuídas; ao olhar para a porção direita do
cluster, percebe-se que as classes não estão misturadas, não há pontos azuis ao
fundo; significa dizer que tais métodos excluíram (os dois são da categoria undersampling) os exemplos da classe “azul” que estavam mais próximos dos exemplos
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da classe “vermelha”. Porém, a simples avaliação visual não poderia definir o
método a utilizar.
A avaliação dos métodos consistiu em gerar, com as implementações citadas,
um subconjunto balanceado da amostra e utilizar tal subconjunto como entrada para
a implementação da árvore CART com profundidade fixa em 4. Para os métodos
que recebiam argumentos, além das matrizes com os dados para treinamento e
avaliação do classificador, foram feitos testes usando intervalos ao redor dos valores
padrão desses argumentos, de forma a encontrar o parâmetro que gerava as
amostras mais bem avaliadas pelo classificador. O método que mais se destacou foi
o Neighboorhood Cleaning Rule, ou NCL. (Laurikkala, 2001).
Resumidamente, o NCL é um método de balanceamento que utiliza o
princípio do under-sampling. Primeiramente é feita uma seleção randômica nos
dados de forma a montar um conjunto T em que, a seleção de um dado registro no
conjunto original tenha probabilidade semelhante da seleção desse no conjunto
novo. Na segunda etapa, todos os exemplos da classe com menos registros são
salvos em um conjunto C. No conjunto restante, R, é aplicado o algoritmo ENN
(Edited Nearest Neighboor rule), que seleciona registros S que não puderam ser
classificados utilizando o kNN (Nearest Neighboor) com k = 3, e os agrupa em um
conjunto A, e que agrupa os 3 registros utilizados na iteração que selecionou os
registros S no conjunto B. Por fim, o algoritmo retira a união de S com B do conjunto
T. Assim, é reduzido o número de registros da classe com mais elementos.
Feito o balanceamento, o primeiro resultado da AUC foi animador. Atribuído o
parâmetro “ótimo” para o método Neighboorhood Cleaning Rule, submetidas as
amostras geradas pelo método à função que treina e avalia o classificar, o autor foi
surpreendido. Ao avaliar o Gráfico 33, abaixo, o resultado do classificador foi
bastante comemorado. A AUC havia sido a mais alta encontrada até o momento, e
as métricas Precisão, Recall (Sensibilidade) e F1-score apresentavam valores
próximos de 0.9
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Gráfico 33 – ROC de CART balanceado

Gráfico 34 – ROC de CART balanceado

com avaliação incorreta

Fonte: Autor

Numa segunda avaliação do resultado, verificou-se que ao “reaproveitar” o
método implementado anteriormente para a execução e avaliação do classificador
estava-se utilizando o subconjunto gerado pelo Neighboorhood Cleaning Rule
também para a geração dos segmentos de validação cruzada e posterior avaliação
do classificador; ou seja, a avaliação ocorria (mesmo que utilizando validação
cruzada) apenas com uma fração da amostra disponível.
Feita a correção; o Gráfico 34 apresenta os resultados do classificador quando
treinado com a amostra balanceada gerada pelo Neighboorhood Cleaning Rule e
avaliado, com validação cruzada de 3 segmentos, com toda a amostra disponível.
Apesar de ter sido feita a melhoria do classificador CART através da busca da
melhor profundidade da árvore e da inserção de amostra balanceada para
treinamento (AUC cerca de 23% maior do que o método com os valores padrão), os
resultados ainda não são ideais.
4.3.2 Random Forest
O algoritmo conhecido como Random Forest, ou Decision Trees Forests - o
termo Random Forest é protegido pelo autor, (Breiman, 2001) é um algoritmo que
consiste na combinação de diversos modelos de forma a aumentar a acurácia da
classificação. A grosso modo, o Random Forest divide a amostra em diversas
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amostras menores, e a partir de cada uma das pequenas amostras seleciona
exemplos de uma maneira específica, chamada bootstraping. A partir desses
exemplos, e da escolha aleatória de características, são geradas e treinadas árvores
de decisão (CART). Dessa forma, o algoritmo gera diversas árvores de decisão,
cada uma treinada com uma parte da amostra e considerando algumas das
características disponíveis. Por isso, as árvores geradas pelo classificador são todas
distintas entre si. Quando um exemplo é submetido ao classificador, a classificação
é executada por todas as árvores. Com base na experiência obtida com as árvores
de decisão (descrita poucos parágrafos acima), é possível afirmar que as árvores
podem classificar corretamente a maioria dos registros, e que diferentes modelos
têm diferentes erros de classificação. Essas são duas premissas que o Random
Forest usa para a classificação; o registro é submetido às diversas árvores, são
verificados os resultados da classificação do exemplo pelas diferentes árvores de
decisão, e o algoritmo classifica o registro com o resultado mais frequente. Nos
casos em que as árvores de decisão são utilizadas para regressão, o resultado é a
média das predições.
Ao utilizar a implementação do método Random Forest da biblioteca scikitlearn sem alterações de parâmetros, nota-se que ainda assim o classificador
apresenta resultados razoáveis, quando comparados aos classificadores anteriores.
A AUC média para a classificação com validação cruzada de 3 segmentos foi 0.75.
Gráfico 35 – ROC Random Forest

Fonte: Autor

Ao fazer uso de amostras balanceadas para o treinamento do classificador, se
notou significativa melhora no desempenho. Ao gerar sub-amostras para
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treinamento com o Neighboorhood Cleaning Rule, treinar o classificador com as subamostras, e avaliar o classificador com a amostra completa (validação cruzada, 3
segmentos), obteve-se a ROC abaixo.

Gráfico 36 – ROC - Random Forest - treinamento amostras balanceadas com
Neighboorhood Cleaning Rule

Fonte: Autor

Abaixo apresentados os parâmetros que podem ser modificados no algoritmo
Random Forest, brevemente explicados.


n_estimators: Número de árvores



criterion: Impureza de Gini ou Ganho de Informação (Entropia)



max_features: número máximo de características para a geração de cada
árvore



max_depth: profundidade (nós) da árvore



min_samples_split: mínimo de exemplos exigido para a geração de novo nó



min_samples_leaf: mínimo de exemplos exigidos para a ser uma folha.



min_weight_fraction_leaf:
considerado uma folha



max_leaf_nodes: limita número de nós do tipo folha.



min_impurity_split: Nós são divididos caso o valor da Impureza de Gini supere
o valor definido.



bootstrap: Verdadeiro ou Falso quanto ao uso de seleção randômica para a
geração das sub-amostras

Fração

mínima

de

exemplos

para

nó

ser
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oob_score: Verdadeiro ou Falso quanto ao reaproveitamento de registros
para a geração de sub-amostras.



warm_start: Verdadeiro ou Falso quanto à utilização do resultado da
execução incremental do método



class_weight: Permite indicar a proporção de amostras de cada classe.

A maioria dos parâmetros acima são específicos para o chamado prunning, que
é a ‘poda’ da árvore, de forma a evitar o overfitting. Por isso, inicialmente se fez a
busca individual dos melhores valores para os parâmetros que definem o número de
árvores e a profundidade delas. Na sequência, foi feito um grid-search
“randomizado” (apresentado na seção 4.2) para o restante dos parâmetros.
Abaixo a análise dos melhores valores para o número de estimadores e a
profundidade das árvores, em função da área sob a curva ROC (AUC).
Gráfico 37 – Busca pelo melhor valor para

Gráfico 38 – ROC Random Forest 130

o parâmetro estimators

estimadores, amostra balanceada

Fonte: Autor

O Gráfico 38 mostra a ROC para o classificador utilizando 130 estimadores,
que é o número que, conforme o Gráfico 37, maximiza a AUC. A ROC apresentada
acima é de um classificador treinado com sub-amostras geradas pelo método
Neighboorhood Cleaning Rule, mas avaliado com toda a amostra.
Abaixo a análise da AUC quando da variação da profundidade máxima da
árvore. Vale salientar que nessa análise, por conta de ter sido feito o uso de uma
função da scikit-learn para busca de parâmetros através de validação cruzada, a
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AUC apresentada é calculada usando treinamento e testes com toda a amostra, o
que explica o valor menor da AUC.
Gráfico 39 – Busca pelo melhor valor do

Gráfico 40 – ROC Random Forest 130

parâmetro max_depth

estimadores, max_depth = 4, amostra
balanceada

Fonte: Autor

O Gráfico 40 apresenta a avaliação do classificador com a profundidade
máxima das arvores igual a 4, e 130 estimadores, treinando com a amostra
balanceada.
Abaixo consta a chamada do classificador com os parâmetros ótimos obtidos
pela busca por parâmetros (grid-search randomizado) através de validação cruzada.
Figura 8 – Instanciação do algoritmo Random Forest

Fonte: Autor
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Gráfico 41 – ROC Random Forest com parâmetros ótimos

Fonte: Autor

Apesar de na busca pela melhor AUC as árvores com profundidade = 4
apresentarem melhores resultados, a combinação de parâmetros retornada pela
rotina de busca de parâmetros tem a AUC maior.
4.3.3 Extremely Randomized Trees
O algoritmo chamado Extremely Randomized Trees (Geurts, Ernst, &
Wehenkel, 2006), ou Extra-Trees, difere pouco do Random Forest (vide seção
4.3.2). As maiores diferenças são a forma como os exemplos e as características
para a geração de cada árvore são escolhidos. Nesse algoritmo, nenhuma técnica
específica é empregada, e tanto as características como os exemplos são
escolhidos de forma aleatória.
A biblioteca scikit-learn unificou as interfaces do Random Forest e do ExtraTrees; sendo assim, há diversos parâmetros em comum. Os procedimentos
efetuados foram os mesmos apresentados na seção anterior; primeiro feita a busca
individual pelos parâmetros que definem a profundidade e a quantidade de árvores
de decisão, e em seguida a busca dos demais parâmetros utilizando busca
randômica.
De forma análoga ao apresentado na seção anterior, a rotina de busca
apresentou os melhores parâmetros encontrados. A curva ROC e a AUC são muito
semelhantes às apresentadas no Gráfico 41. Durante os experimentos iniciais com o
Extra-Trees, foram feitas algumas simulações alterando apenas o número de
estimadores, e mantendo os demais parâmetros com os valores padrão. Alguns dos
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resultados desses experimentos foram muito bons, e por vezes apresentaram
resultados melhores que o modelo gerado após a busca por parâmetros.
Um resultado diferenciado, quando comparado com os obtidos até então com
os classificadores já apresentados, está logo abaixo. Foi obtido mantendo os valores
padrão do algoritmo Extra-Trees e alterando apenas o número de árvores para 130.
Gráfico 42 – ROC Extra-Trees, 130 estimadores

Fonte: Autor

O gráfico indica que em um dos segmentos utilizados na validação cruzada,
todos os exemplos, das duas classes, foram rotulados corretamente como abaixo ou
acima do terceiro quartil. A área sob a curva ROC, AUC, é 0,91. A acurácia média,
0,73.
O resultado acima, bem como os demais apresentados nessa seção que se
mostraram relevantes, serão discutidos na seção a seguir.
Gráfico 43 – Extra-Trees - Balanceado, Validação Cruzada 10 segmentos

Fonte: Autor
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4.4

Outros métodos para classificação
Durante a avaliação dos classificadores, algumas tentativas com famílias

diferentes de algoritmos foram feitas, para avaliar se as escolhas dos métodos em
que se utilizou mais esforços para estudar e buscar resultados era válida. Abaixo
são apresentadas descrições muito sucintas dos métodos e as curvas ROC para o
problema de classificação em questão.
4.4.1 KNN
O algoritmo kNN é um algoritmo supervisionado que classifica os exemplos
com base nos k exemplos vizinhos mais próximos. O primeiro passo do algoritmo é
calcular a distância entre o exemplo desconhecido e os exemplos vizinhos. Em
seguida, identificar os k vizinhos mais próximos. Por fim, é feita a votação; a classe
que representa a maioria dos vizinhos mais próximos determina a classe do exemplo
desconhecido. O algoritmo permite atribuir pesos aos vizinhos, e também permite
escolher a métrica para o cálculo da distância.
Foi feita a busca por parâmetros para maximizar a acurácia, e o melhor
resultado alcançado é apresentado abaixo.
Gráfico 44 – ROC kNN - Balanceado

Fonte: Autor

A acurácia do modelo foi 069 e a AUC, 0,79.
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4.4.2 AdaBoost
O Adaboost, ou Adaptative Boosting não é exatamente um algoritmo de
aprendizado de máquina, mas sim uma técnica que busca melhorar os resultados
de outros algoritmos. O classificador base, o que se quer melhorar o resultado, é
treinado

e

avaliado

repetidas

vezes.

Cada

registro

que

é

classificado

incorretamente tem seu peso (na etapa de treinamento) alterado, de forma que o
classificador possa diferenciá-lo com mais facilidade no treinamento seguinte.
Encerradas as iterações de treinamento, o classificador final (com distintos pesos
para os registros de treinamento) é treinado e o modelo é gerado (Bishop, 2006).
O classificador que tem os resultados apresentados abaixo utilizou como base
o modelo Extra-Trees, avaliado na seção 824.3.3, e foram feitas 150 iterações para
treinamento. Os resultados não apresentaram consideráveis diferenças do modelo
gerado apenas com o Extra-Trees.
Gráfico 45 – ROC Adaboost - Extra-Trees

Fonte: Autor

4.4.3 Regressão Logística
A regressão logística é um método que permite estimar a probabilidade,
associada à um binômio, considerando diversas variáveis. Essencialmente, a
Regressão Logística é uma espécie de regressão linear ajustada através de uma
função (a função logística), para que a saída da regressão seja sempre um número
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maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Como a saída da Regressão Logística é
uma probabilidade associada a um evento ocorrer ou deixar de ocorrer, esse método
é bastante utilizado na área médica, em especial em avaliação de diagnósticos.

Gráfico 46 – ROC Regressão Logística

Fonte: Autor

Os modelos gerados com o kNN e com a Regressão Logística não
apresentaram bons resultados. Já o modelo gerado com o AdaBoost apresentou
resultados melhores, porém, como explicitado, o AdaBoost usa um modelo base
como classificador; modelo, que no caso, já apresentava bons resultados,
comparáveis aos obtidos com os resultados do AdaBoost.
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5

RESULTADOS

Durante a avaliação de modelos gerados com o SVM, a preocupação era
apenas alcançar bons resultados de acurácia, como se pode verificar na seção 4.2.
No decorrer desse trabalho, a medida em que os resultados eram gerados e
avaliados e que se percebeu que dificilmente seria possível alcançar valores de
acurácia superiores a 90%, maior atenção foi dada a outras métricas, em especial a
área sob a curva ROC (AUC) e a especificidade. Maior atenção foi dada à AUC, por
ser uma métrica que auxilia a entender o desempenho geral do classificador ao
separar as classes, e maior atenção aos valores da sensibilidade, que destaca a
facilidade/dificuldade do classificador de diferenciar registros verdadeiros e falsos
com relação ao total de exemplos positivos.
Tendo em vista que o problema de classificação é binário e que há diferenças
entre identificar com mais sucesso quem apresenta perfil de risco para aterosclerose
subclínica de quem não o apresenta, uma métrica associada à uma classe só e que
privilegie a avaliação dos registros positivos tem bastante valor na avaliação do
classificador. A sensibilidade (vide seção 4.1) é a métrica que provê essa
informação.
No contexto do problema de classificação em questão, a sensibilidade mostra
a taxa sucesso de classificação dos registros positivos, ou seja, a taxa de sucesso
de classificação dos registros que foram associados à aterosclerose subclínica. Ao
buscar por classificadores que apresentem sensibilidade alta, privilegia-se
classificadores que, mesmo que apresentem falsos positivos, que tenham alta taxa
de acertos ao classificar registros efetivamente positivos (risco de aterosclerose
subclínica) como positivos. Dadas as razões expostas, a métrica mais adequada
para a avaliação dos classificadores é a sensibilidade.
Os classificadores que apresentaram melhores resultados durante a fase de
modelagem foram treinados e avaliados novamente, agora buscando a maximização
da sensibilidade e da AUC. Sempre que possível, a busca por parâmetros dos
algoritmos foi feita privilegiando a maximização da sensibilidade. Na avaliação dos
modelos de classificação a seguir, são apresentados os resultados de sensibilidade,
AUC, Acurácia, Especificidade, F1 e Razão de Verossimilhança.
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O pré-processamento, para todos os classificadores, incluiu a normalização
da base de dados e balanceamento de classes. A normalização utilizada gerou
conjuntos de características com média zero e variância 1. O balanceamento de
classes, utilizado para forçar o treinamento do classificador ser feito com número
semelhantes de exemplos os casos positivo e negativo, foi feito através do algoritmo
Neighbourhood Cleaning Rule (comportamento resumido na seção 4.3.1), usando 5
vizinhos.
Com relação ao que foi comum no treinamento dos classificadores, todos
utilizaram validação cruzada com 10 segmentos. Os segmentos, para cada
treinamento, foram gerados depois da permutação de linhas. É importante notar que
nas seções anteriores, as avaliações foram feitas utilizando validação cruzada com 3
segmentos, e os resultados das métricas são consideravelmente afetados quando
os treinamentos são feitos com 10 segmentos. A escolha do treinamento com 10
segmentos foi baseada nos resultados de Molinaro, Simon e Pfeifer (2005), que
indicam que o uso de 10 segmentos minimiza a variância durante o treinamento de
modelos.
Nas subseções abaixo são apresentados modelos que se destacaram, é
apresentado um resumo dos resultados de todos os modelos gerados, é feita a
escolha do modelo a utilizar para o problema de classificação abordado, e são
exploradas possibilidades de utilização do modelo gerado.
5.1

SVM
Os primeiros modelos gerados foram com o SVM. Por conta da possibilidade

de escolher os kernels e por cada kernel ser consideravelmente flexível em termos
de valores de parâmetros aceitos, se pensava que o SVM traria resultados
adequados para a tarefa de classificação, e que mais esforços poderiam ser
direcionados para outras tarefas, como a de gerar modelos preditivos.
Quatro kernels foram testados (linear, polinomial, sigmoide e RBF), e foram
utilizadas diversas técnicas para buscar os melhores parâmetros de configuração
para cada kernel, como a busca manual, busca exaustiva e diferentes formas de
busca randomizada. Além disso, avaliou-se também o impacto da segmentação dos
dados e o balanceamento dos dados para treinamento.
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Por fim, após relegada a busca por alta acurácia, foi feita a busca por
parâmetros para privilegiar modelos que apresentassem alta sensibilidade.
O gráfico abaixo apresenta o melhor resultado atingido com o SVM.
Gráfico 47 – ROC SVM - kernel RBF - Validação Cruzada com 10 segmentos

Fonte: Autor

O resultado acima é de um modelo gerado com os seguintes parâmetros:


Kernel RBF



C = 5829.152137158222



γ = 0.005810087361089122

O modelo apresentou alta sensibilidade (0.97), e por isso é um forte candidato ao
modelo final. O valor da área sob a curva ROC (AUC, 0.87) também é considerado
um bom resultado, por se aproximar de 0.90.
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5.2

CART
A opção por gerar modelos com árvores de decisão surgiu principalmente do

fato de tais algoritmos terem bom desempenho em diferentes domínios e permitirem
a visualização da função de decisão. O gráfico abaixo apresenta o melhor resultado
alcançado com o algoritmo CART. O modelo gerado sofreu a chamada “poda”, em
que a profundidade da árvore é limitada, e fez uso de entropia conjunta para a
escolha das características utilizadas nos nós.

Gráfico 48 – ROC CART - Balanceado, Validação Cruzada com 10 segmentos

Fonte: Autor

A sensibilidade do modelo é de 0.81, a AUC é 0.79. Os resultados não são
bons como no SVM, porém há a vantagem da visualização das regras de
decisão. Abaixo, na Figura 9, a árvore do modelo gerado, porém com os dados
não normalizados.
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Figura 9 – Árvore de Decisão CART

Fonte: Autor
Legenda: Cor laranja representa registros abaixo do ponto de corte, cor azul acima do ponto
de corte. Cores intermediarias indicam maior dificuldade em isolar registros das diferentes
classes.
A árvore de decisão acima explicita um resultado interessante, mas que não é tão
acurado (lembrando que a sensibilidade para esse método é 0.81). Na figura, quanto mais
azul mais certeza há de que o registro faz parte do grupo acima do patamar definido; no
caso, que o registro está no quartil superior da amostra. Conforme essa árvore de decisão,
todos os pacientes com mais de 52 anos de idade estão no quartil superior da distribuição,
exceto os que tem menos de 60 anos e cuja circunferência do pescoço é inferior a 33,7
centímetros.
No Apêndice há uma versão maior da Figura 9.
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5.3

Extra Trees

O resultado do Extra Trees é apresentado no Gráfico 49, abaixo.
Gráfico 49 – ROC Extra-Trees - Balanceado, Validação Cruzada com 10 segmentos

Fonte: Autor

Foi feita a busca de parâmetros para o modelo utilizando técnicas de gridsearch. Ainda assim, possivelmente por conta do intervalo de parâmetros fornecido,
os resultados obtidos com os parâmetros definidos pelos métodos de busca de
parâmetros foi inferior ao resultado obtido com os parâmetros utilizados por padrão
na implementação contida na biblioteca scikit-learn.
O modelo gerado com o algoritmo Extremelly Randomized Trees apresentou
elevados valores de sensibilidade (0.97) e AUC (0.98), e é um forte candidato ao
modelo final.
5.4

Demais Modelos
A tabela abaixo contém métricas dos modelos explorados durante essa

pesquisa. Os resultados apresentados foram obtidos com treinamento utilizando
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validação cruzada com 10 segmentos, e por isso os valores diferem um pouco dos
apresentados na seção 4 (que foram treinados utilizando validação cruzada com 3
segmentos).

Tabela 11 - Métricas dos principais modelos, destacados valores mais elevados
Algoritmo
SVM
CART
Random Forest
Extremely Randomized Trees
Nearest Neighboor
Adaboost (Extra-Trees)
Regressão Logística

Sensibilidade AUC
0.97
0.81
0.93
0.97
0.97
0.96
0.72

0.87
0.79
0.93
0.98
0.79
0.98
0.81

Acurácia
0.72
0.68
0.82
0.86
0.69
0.85
0.74

Fonte: Autor

5.5

Escolha do modelo
Os modelos que apresentaram melhores resultados de sensibilidade e do

valor da área sob a curva ROC foram os gerados com os algoritmos SVM,
Extremelly Randomized Trees (Extra-Trees) e Nearest Neighbors.
O modelo gerado a partir do Extra-Trees apresenta tanto alta sensibilidade
como alta AUC. Um valor alto de AUC indica que o classificador tem bom
desempenho para ambas as classes, e o alto valor da sensibilidade indica que o
modelo é adequado para o problema de classificação proposto (ainda que apresente
falsos positivos).
O Extra-Tress, assim como outros algoritmos de classificação, utiliza um
ponto de corte para definir a que classe um determinado registro pertence. No caso
da implementação do algoritmo disponível na biblioteca scikit-learn, o algoritmo
permite expor o critério de decisão do algoritmo em termos de probabilidades. É
possível verificar quais são as probabilidades de pertencer às classes foram
atribuídas para cada registro, e essa informação permite manipular o modelo. Na
seção abaixo essa caraterística será explorada.
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5.6

Segmentação e avaliação do ponto de corte
Na busca por melhores resultados foram feitas duas avaliações adicionais com

o modelo. Desde o início da pesquisa, o objetivo foi distinguir registros cujas
características estivessem relacionadas às medidas de EIMC associadas à
aterosclerose subclínica; que desde o início desse estudo, equivale a registros que
apresentam valores da EIMC no quartil superior da amostra. Não há, até o
momento, um valor específico, associado à população brasileira, que seja utilizado
como corte preciso para identificação da aterosclerose subclínica.
A primeira avaliação foi feita com a amostra segmentada de forma diferente.
Ao invés de buscar distinguir o quartil superior da amostra (25% dos registros), foi
avaliada a capacidade do modelo de distinguir diferentes subconjuntos da amostra,
como por exemplo, distinguir 10% dos registros com valores mais altos de EIMC do
restante da amostra.
Os gráficos a seguir apresentam a variação das métricas de avaliação do
modelo dada a variação do que foi associado como valor alto da medida EIMC.
Gráfico 50 – Variação das métricas dada variação do ponto de corte

Fonte: Autor

Em ambos, n é o parâmetro que indica que parte da amostra é associada, na
etapa de treinamento, a valores altos de EIMC, e, portanto, associadas à classe que
indica positivo para a aterosclerose subclínica.
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No Gráfico 50, quando 7 < n < 9, tanto a AUC como a sensibilidade têm valores
superiores à 0.9, o que indica que o corte escolhido em Santos et al (2015), (n =
0,75) também maximiza os resultados das métricas relevantes para esse estudo.
O Gráfico 51 é semelhante ao anterior, assim como sua interpretação. Nesse
caso, para melhor visualização, cada incremento de n implica um incremento de 2%
da amostra sendo associada à classe que indica positivo para aterosclerose
subclínica.

Gráfico 51 – Variação das métricas dada variação do ponto de corte - detalhe

Fonte: Autor

Essa primeira análise indica que o quartil superior da amostra tem não apenas
interesse clínico, mas também encontra-se numa faixa de valores que maximiza as
métricas de interesse; sensibilidade e AUC.
A segunda avaliação feita no modelo gerado está associada ao critério de
decisão do classificador. Como indicado na seção 5.5, o algoritmo permite expor seu
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critério de decisão em termos de probabilidades. É possível, portanto, avaliar as
probabilidades que cada registro tem de pertencer à cada classe, e manualmente,
indicar a partir de que probabilidade um registro deve ser associado à determinada
classe. A Tabela 12 apresenta as probabilidades para 20 registros quaisquer da
amostra.
Tabela 12 – Probabilidades estimadas para ponto de corte padrão
Probabilidades estimadas
Classe
Classe
Registro
Negativa
Positiva
1
0%
100%
2
90%
10%
3
100%
0%
4
0%
100%
5
90%
10%
6
80%
20%
7
20%
100%
8
50%
50%
9
0%
100%
10
80%
20%
11
40%
60%
12
90%
10%
13
60%
40%
14
0%
100%
15
0%
100%
16
100%
0%
17
0%
100%
18
100%
0%
19
70%
30%
20
0%
100%
Fonte: Autor

Por classes positiva e negativa entende-se que um registro pertence à classe
positiva caso seja classificado como registro com valor de EIMC acima do terceiro
quartil da amostra. Os histogramas abaixo resumem a estimativa de probabilidade
de classificação do modelo para as duas classes.
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Gráfico 52 – Histograma das probabilidades estimadas para ponto de corte padrão

Fonte: Autor

O modelo em discussão tem sensibilidade (com relação à classe positiva,
histograma inferior) de 0,97. Caso se queira privilegiar o aumento da sensibilidade, é
possível passar a identificar como positivos não apenas os registros com
probabilidade (para a classe positiva) maiores que 50%, mas sim valores menores.
Pode ser uma opção clínica; privilegiar o aumento da sensibilidade, mesmo que à
custa do aumento do número de falsos positivos.
Ao utilizar a informação da probabilidade estimada e classificar como
positivos registros que o modelo atribui mais de 40% de probabilidade para classe
positiva, a sensibilidade subiu de 0,97 para 0.98. A taxa de falsos positivos também
foi alterada, como se pode observar no Gráfico 53.
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Gráfico 53 – Taxa de Falsos Positivos e de Verdadeiros Positivos após alteração do ponto
de corte

Fonte: Autor

O Extra Trees apresenta bons resultados de sensibilidade, e permite que haja
um pequeno incremento no valor dessa métrica quando da alteração do ponto de
corte do classificador. Porém, tal alteração eleva ainda mais o número de falsos
positivos gerados pelo classificador. Ainda assim, apresenta-se como opção válida
de uso do classificador.

5.7

Modelo final
O modelo que apresentou os melhores resultados para classificação de

registros associados à aterosclerose subclínica foi o modelo gerado com o algoritmo
Extremelly Randomized Trees (Extra Trees). Esse modelo foi treinado com base de
dados normalizada, com média centrada em zero e variância fixada em 1. A amostra
foi balanceada através do método Neighboor Cleaning Rule, e a etapa de
treinamento fez uso de validação cruzada com 10 segmentos. A métrica principal
para avaliação do classificador foi a sensibilidade, tendo em vista que há muito valor
em classificar registros positivos, corretamente, com alta frequência, ainda que à
custa de considerável número de falsos positivos. A sensibilidade alcançada foi de
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0.97. A taxa de falsos positivos, calculada como sendo ( 1 – a Especificidade), é de
37%.
Ainda, há possibilidade de adaptar o modelo, alterando o valor do ponto de
corte para considerar registros que apresentem probabilidade inferior a 50% para a
classe positiva como positivos, aumentando, ainda que pouco, a sensibilidade,
porém à custa do aumento de falsos positivos.
Pode-se afirmar que os resultados alcançados com o modelo final são
relevantes. O modelo de aprendizado de máquina gerado é capaz de identificar 97%
dos efetivos pacientes associados ao risco de aterosclerose subclínica como
associados ao risco, com uma taxa de 37% de falsos positivos.
Para classificar o paciente com risco, foram utilizadas informações que podem
ser obtidas através de avaliações e exames simples. A lista das características
utilizadas foi: raça, sexo, faixa etária, portador de hipertensão, portador de diabetes,
tabagista, histórico familiar de doença cardíaca, pressão de pulso, taxas de
colesterol HDL e LDL, medida da circunferência do pescoço e medição da
hemoglobina glicada.
Não há resultados que possibilitem a comparação direta de modelos
completamente lineares de classificação com os modelos gerados a partir de
aprendizado de máquina nesse trabalho. Em Santos et al. (2015), na seção anexa
em que estão as tabelas complementares, há a avaliação da classificação de
registros acima do terceiro percentil (P75) para homens e mulheres. Para homens,
39,3 % de classificações corretas, e para mulheres, 49,4%. Levando em
consideração 95% de confidência, 32,5% de classificações corretas para homens e
43,1% para mulheres. Apesar das formas de avaliação dos resultados serem
diferentes (validação cruzada, métrica de sensibilidade comparado com predição e
intervalo de confiança), é possível afirmar, data a diferença nos resultados, que
houve melhora na classificação dos dados quando utilizado o método de
aprendizado de máquina.
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6

CONCLUSÃO

Esse trabalho teve como objetivo utilizar algoritmos de aprendizado de máquina
para o estudo da EIMC e de sua relação com características associadas à fatores de
risco tradicionais já associados à aterosclerose subclínica. Mais especificamente, o
objetivo principal foi distinguir, a partir das características citadas, registros cujo valor
de EIMC estaria acima de um dado patamar; no caso, acima do terceiro quartil da
distribuição de medidas feitas pelo ELSA-Brasil.
Pode-se dizer que o objetivo proposto foi atingido, porém com a acurácia aquém
da expectativa do autor. Ao considerar explicitamente a acurácia da classificação
desses registros, o modelo gerado apresenta desempenho entre razoável e bom
(0,86); ou seja, é capaz de distinguir, corretamente, em 86% dos casos, registros
que pertencem à uma classe ou outra.
Ao considerar que o problema de classificação é da área médica, e que há
diferenças entre falhar ao classificar um registro de paciente que apresenta a
condição danosa à saúde e falhar ao classificar um registro de paciente que não tem
a condição, a avaliação da sensibilidade do classificador passa a ter valor. Com
relação à sensibilidade do modelo gerado, ou seja, a capacidade do modelo de
classificar corretamente um registro de um paciente que apresenta a condição, o
modelo gerado apresentou ótimo resultado, classificando corretamente 97% dos
registros positivos.
No decorrer da pesquisa bibliográfica, alguns objetivos secundários foram
estabelecidos; se gostaria de contribuir para elucidar as seguintes questões:


Qual a variação da EIMC na população e como essa variação está
associada aos fatores de risco tradicionais?



Como a EIMC se relaciona com os ateromas?



Que fatores fazem com que um paciente apresente medidas de EIMC
distintas de outro paciente quando eles compartilham o mesmo perfil de
risco do score de Framingham?

Os modelos gerados não são aptos a auxiliar nas questões acima, e não me foi
possível explorar os dados e gerar modelos que pudessem direta ou indiretamente
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auxiliar a elucidar algumas das questões. A terceira questão parece-me ser mais
simples de abordar no curto prazo, fazendo uso direto ou indireto dos modelos
gerados, e pode ser uma opção para continuação desse trabalho.
Ainda, esperava-se gerar um modelo com alta acurácia para classificação, que,
na avaliação do autor, indicaria ser possível gerar um modelo de predição da EIMC.
Tanto pela quantidade de esforços utilizados na geração do modelo com alta
acurácia, mal sucedido, como pela indicio de que um modelo preditivo poderia
apresentar resultados ruins (dada a baixa acurácia na classificação), decidi que não
era o momento ideal de gerar modelos preditivos. Por conta de sua utilidade, a
geração de modelos preditivos se mostra como outra opção para a continuação
desse trabalho.
A utilização de algoritmos e métricas distintos para a busca de hiperparâmetros dos modelos explorados nesse trabalho é também uma opção de
extensão do trabalho. A utilização de outros algoritmos para a geração dos modelos
de classificação em si é outra opção; em especial, as redes neurais e os frameworks
que facilitam sua implementação, como o Theano24 e o TensorFlow25 são bons
candidatos, dados os bons resultados das redes neurais descritos na literatura
científica recente.
Por fim, acredito que o trabalho trouxe uma pequena contribuição ao ELSABrasil, que eventualmente pode ser estendido à profissionais da área de saúde, na
medida em que o modelo gerado pode ser utilizado para avaliar o risco do paciente
estar em processo de desenvolvimento de aterosclerose subclínica 26. Ainda, o
trabalho mostra que a utilização de modelos de aprendizado de máquina pode trazer
à tona novas informações para os pesquisadores de estudos de cohort.

24

http://deeplearning.net/software/theano/
https://www.tensorflow.org/
26
Os arquivos fonte e instruções
https://bitbucket.org/ngentille/eimc
25

para

utilização

do

modelo

estão

disponíveis

em
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APÊNDICE A – Gráficos e ilustrações diversas
Figura 9 – Árvore de Decisão CART

Fonte: Autor
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Gráfico 54 – Valor Médio Hipertenso X EIMC X Entropia Hipertenso

Gráfico 55 – Valor Médio Diabético X EIMC X Entropia Diabético

Gráfico 56 – Valor Médio Dislipidêmico X EIMC X Entropia Dislipidêmico

Fonte: Autor
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Gráfico 57 – Valor Médio Tabagista X EIMC X Entropia Tabagista

Gráfico 58 – Valor Médio Histórico Cardíaco Familiar X EIMC X Entropia Histórico Cardíaco
Familiar

Gráfico 59 – Valor Médio Pressão de Pulso X EIMC X Entropia Pressão de Pulso

Fonte: Autor
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Gráfico 60 – Valor Médio Taxa LDL HDL X EIMC X Entropia Taxa LDL HDL

Gráfico 61 – Valor Médio Circunferência do Pescoço X EIMC X Entropia Circunferência do
Pescoço

Gráfico 62 – Valor Médio Hemoglobina Glicosada X EIMC X Entropia Hemoglobina
Glicosada

Fonte: Autor
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