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RESUMO
A utilização de técnicas de Machine Learning (ML) para o diagnóstico da Doença
de Alzheimer (DA), por meio de processamento de textos transcritos de discursos de
pacientes, tem se mostrado eficaz. O aumento na expectativa de vida da população
mundial, aumentou o número de pessoas acometidas por DA. O método mais eficaz e
utilizado atualmente para diagnóstico é feito por meio de testes clínicos e psicológicos que
se tornam positivos quando a DA está em um estágio irreversível, sendo que, um
diagnóstico positivo com 100% de precisão apenas é possível após uma análise post
mortem. Estudos anteriores nos idiomas inglês e turco, sugerem que existem diferenças
linguísticas mensuráveis entre pessoas idosas com e sem DA. Uma relação de
características (features), já conhecidas neste campo de estudo, tem sido utilizada na
análise de discursos transcritos para classificar os indivíduos em grupos de doentes e não
doentes por meio da utilização de algoritmos e técnicas de machine learning. Dois
algoritmos, Naïve Bayes e Decision Tree, foram testados nos estudos anteriores para
avaliar tais features com uma métrica de F-Score de 77.79% na classificação dos
indivíduos com DA e 80.68% na classificação de indivíduos sem DA, sobre um dataset
composto de 28 indivíduos doentes e 28 não doentes. Não há evidências de que as
técnicas tenham a mesma performance se aplicada à pacientes os quais o idioma é o
português. A proposta deste trabalho foi adaptar para o idioma português os estudos
anteriores, visando obter uma eficácia igual ou superior à dos trabalhos originais na
classificação e indivíduos com e sem DA. Foi realizada uma revisão sistemática da
literatura que possibilitou obter informações sobre: técnicas de feature engineering; teste
e validação de modelos preditivos para bases de dados pequenas; e métricas para
avaliação de features importantes e/ou estatisticamente significantes para o modelo.
Mostrou-se que, no idioma português, existe uma relação de features que é importante ou
estatisticamente significante entre indivíduos com e sem DA que contribuem
positivamente para uma correta classificação dos indivíduos. Foram avaliados 50
indivíduos divididos entre 18 doentes e 32 sem a doença.
Palavras chaves: diagnóstico de Alzheimer, Naïve Bayes, Decision Tree, machine
learning, português, guiado por computador.

Abstract
Alzheimer's Disease Diagnostic Aid through Dialogue Texts Processing using Naïve
Bayes and Decision Tree Algorithms
The use of Machine Learning (ML) techniques for the diagnosis of Alzheimer's
Disease (AD), through the processing of transcribed texts of patients' speeches, has been
shown effective. The increase in the life expectancy of the world population increased the
number of people affected by AD. The most effective and currently used method for
diagnosis is done through clinical and psychological tests that become positive when AD is
in an irreversible stage, and a positive diagnosis with 100% accuracy is only possible after
a post-mortem analysis. Previous studies in the English and Turkish languages suggest
that there are measurable linguistic differences between elderly people with and without
AD. A relation of features, already known in this field of study, has been used in the
analysis of transcribed speeches to classify the individuals in groups of patients and not
patients using machine learning algorithms and techniques. Two algorithms, Naïve Bayes
and Decision Tree, were tested in previous studies to evaluate such features with a FScore metric of 77.79% in the classification of individuals with AD and 80.68% in the
classification of individuals without AD on a dataset composed of 28 individuals and 28
non-patients. There is no evidence that the techniques have the same performance if
applied to patients whose language is Brazilian Portuguese. The purpose of this study was
adapting previous studies to Brazilian Portuguese, aiming to obtain an efficacy equal to or
greater than the original work in the classification and individuals with and without AD. A
systematic review of the literature was made that allowed to obtain information about:
feature engineering techniques; testing and validation of predictive models for small
databases; and metrics to evaluate important and / or statistically significant features for
the model. It has been shown that, in the Portuguese language, there is a relation of
features that is important or statistically significant between individuals with and without
AD, which contribute positively to a correct classification of individuals. We evaluated 50
individuals divided into 18 patients and 32 without the disease, obtaining a F-Score of
89.47% in the classification of individuals with AD, being 11.68% above the result obtained
in the previous study, and 93.55% in the individual’s classification without AD, being
12.87% above the result obtained in the previous study. A Gaussian Bayesian classifier
with continuous data was used.
Keywords: Alzheimer’s diagnosis, Naïve Bayes, Decision Tree, machine learning, Brazilian
Portuguese, computer guided.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

O relatório World Health Organization (2012), divulgado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com a Associação Internacional da Doença
de Alzheimer (ADI) em 2012, mostra que a expectativa de vida da população
mundial está continuamente crescendo e as melhorias nos cuidados da saúde, no
século passado, contribuíram para que as pessoas vivessem uma vida mais longa e
saudável. No entanto, esse aumento na expectativa de vida das pessoas resultou
em um aumento do número de pessoas com doenças de demência. O relatório
afirma que, em 2010, 35,6 milhões de pessoas conviviam com DA em todo o mundo
e que a estimativa é deste número praticamente dobrar a cada 20 anos, chegando
há 65,7 milhões em 2030 e 115,4 milhões em 2050.
O estudo de Alberdi, Aztiria e Basarab (2016) afirma que, atualmente, não
existe uma cura para DA, cujos pacientes diagnosticados têm, hoje em dia, uma
expectativa de vida menor que 7 anos. Além disso, não existe um diagnóstico 100%
confiável até que uma análise post mortem seja feita. Há apenas alguns tratamentos
sintomáticos, que são eficazes para períodos limitados, aplicados em subgrupos de
pacientes.
Estudos anteriores mostram que o método mais eficaz de controle da
progressão da DA seja baseado em um diagnóstico no início do declínio cognitivo.
Entretanto, na atualidade o diagnóstico é realizado principalmente com testes
psicológicos, que se tornam positivos no momento em que a doença é praticamente
irreversível.
Têm sido desenvolvidos estudos voltados ao processamento do diálogo
transcrito das pessoas portadoras desta doença, por meio de algoritmos de machine
learning, para o auxílio nos diagnósticos. Nas pesquisas realizadas por Guinn,
Singer e Habash (2014) é sugerido que existem diferenças linguísticas mensuráveis
no diálogo das pessoas portadoras da DA.
Para auxiliar no diagnóstico existem algoritmos de machine learning (ML)
sendo estudados, no entanto, devido a existência de mais de um estágio de
evolução da DA, conforme citado no artigo de Lopez-De-Ipina. et al (2013), para a
correta classificação por meio da interpretação de diálogos por algoritmos de ML é
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necessário que estes estejam corretamente testados e validados em um único
estágio da doença.
Nos estudos de Guinn, Singer e Habash (2014) e Khodabakhsh, Kuscuoglu e
Demiroglu (2014) foram testados alguns algoritmos de ML capazes de classificar os
diálogos, transcritos para textos de pessoas com e sem demência do tipo Alzheimer,
com uma eficácia superior a 80%, na qual o estado de degradação cognitiva estava
avançado.
Os resultados obtidos pelos estudos anteriores, no idioma inglês e turco,
mostraram que existe a possiblidade de utilização desses algoritmos para auxiliar o
diagnóstico de Alzheimer. Entretanto, não há evidências da utilização na população
brasileira, em que o idioma materno é o português. Portanto há a oportunidade de
testar as mesmas técnicas e métodos já aplicados e validados em outros idiomas.
Por ser um método 100% não invasivo, a utilização de algoritmos de ML, que
consigam auxiliar no diagnóstico de pessoas acometidas pela DA, torna-se um
método promissor no tratamento desse problema de saúde mundial, com proporções
cada vez maiores
1.2 Objetivo

Decorrente da revisão sistemática bibliográfica que se encontra no Apêndice
A, o objetivo deste trabalho é adaptar, para o idioma Português, um método de
identificação de indivíduos com a DA, com base na análise de discursos transcritos
de pacientes.
A adaptação terá como base os estudos de Guinn, Singer e Habash (2014) e
Khodabakhsh, Kuscuoglu e Demiroglu (2014) e envolverá:
a)

a seleção das características (features) do discurso que se aplicam ao

idioma português;
b)

aplicação dos algoritmos Naïve Bayes e Decision Tree, visando obter

uma eficácia igual ou superior à dos estudos anteriores.
1.3 Contribuição

Este trabalho irá estender os estudos de Khodabakhsh, Kuscuoglu e
Demiroglu (2014) e Guinn, Singer e Habash (2014), utilizando o idioma português.
Adicionalmente, este trabalho poderá contribuir no auxílio dos métodos atuais de
diagnóstico da DA.
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1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está divido em 5 seções, conforme segue:
Seção 1 - Introdução: São apresentados:
I.

o resumo contextualizando o tema;

II.

a motivação para realizar o estudo (1.1);

III.

o objetivo a ser atingido (1.2);

IV.

a contribuição com a ciência (1.3);

V.

a organização do trabalho (1.4);

VI.

a metodologia a ser seguida (1.5);

Seção 2 – Revisão Bibliográfica: São abordados os conceitos de ML que se
pretende utilizar neste trabalho. Não se intenta discorrer sobre todas as técnicas
existentes na área de ML, porém serão tratados os principais tópicos necessários
para a execução desta proposta. Entre os tópicos, teremos:
VII.

uma breve introdução sobre ML;

VIII.

aprendizado de máquina supervisionado;

IX.

algoritmos de ML de classificação;

X.

técnicas de pré-processamento de dados;

XI.

estratégias para criação, teste e validação de modelos
preditivos;

XII.

métricas para avaliação de algoritmos;

XIII.

e o estado da arte.

No estado da arte encontram-se:
I.

análise dos principais estudos relacionados com este trabalho,

II.

features utilizadas para a interpretação da degradação cognitiva
de um indivíduo por meio de discursos,

III.

e uma breve análise dos resultados classificatórios obtidos pelos
algoritmos utilizados nos estudos anteriores.

20

Seção 3 – Aborda a aplicação de técnicas de ML para o idioma português, no
que diz respeito às etapas:
I.

pré-processamento, que inclui, entre outras atividades, a de
feature engineering e de treinamento, validação e testes dos
modelos preditivos;

II.

criação de modelos preditivos e avaliação da eficácia.

Seção 4 – Análise dos resultados: Aborda os resultados quantitativos e
qualitativos desta proposta. Será realizada uma análise comparativa com os estudos
base deste trabalho.
Seção 5 – Conclusão e trabalhos futuros: Apresentam as conclusões,
contribuições e recomendações para trabalhos futuros na área de engenharia de
software relacionadas com o tema desta pesquisa.
1.5 Metodologia de Trabalho

O método de trabalho desta pesquisa está dividido em duas etapas. A
subseção 1.5.1 abordará atividades da primeira etapa e a subseção 1.5.2 as
atividades da segunda etapa.
1.5.1 Etapa 1
Consiste em 4 tarefas principais, são elas: revisão sistemática bibliográfica,
seleção de algoritmos e de features, transcrição dos diálogos para textos e
conclusão desta etapa.
1.5.1.1

Revisão Bibliográfica

Foi realizada uma revisão sistemática utilizando o método proposto pelo
PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,
conforme sugerido por Liberati et al. (2009). A revisão sistemátiva detalhada
encontra-se no Apêndice A.
As tarefas são descritas conforme abaixo e foram executadas na seguinte
ordem:
1. Definição de questão norteadora: A revisão é realizada com base na
questão formulada de forma clara e objetiva. A revisão respondeu à
questão com a relação dos principais trabalhos realizados;
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2. Palavras chaves e sinônimos: O próximo passo extraiu as palavras
chaves e os sinônimos da questão;
3. Expressões: Com as palavras chaves e os sinônimos definidos,
montou-se as expressões lógicas and e or utilizadas nos termos de
pesquisas. Nesta etapa, houve diferenças na forma de montar tais
expressões, porque diferentes fontes de dados utilizam diferentes
sintaxes para pesquisa;
4. Termos de pesquisa: Criaram-se os termos de pesquisas que foram
utilizados nas fontes de dados;
5. Fontes de dados: As fontes de dados foram escolhidas conforme
WebQualis (2006). A fontes com classificação entre A1, A2, B1 e B2
tiveram preferência;
6. Após definidos os artigos a serem analisados, uma bibliometria foi
realizada com bases nos estudos encontrados, a mesma foi utilizada
na próxima etapa para a inclusão ou exclusão de artigos. A bibliometria
encontra-se no Apêndice B;
7. Por fim, foram executadas as fases definidas pelo PRISMA, na qual foi
mapeado o número de registros identificados, incluídos, excluídos e as
razões para exclusões. A figura 1 mostra o fluxograma sugerido pelo
PRISMA:
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Figura 1 – Fluxograma do PRISMA 2009

Fonte: Adaptado pelo autor com base no estudo de Moher, D. et. al. (2009).

1.5.1.2

Seleção de Algoritmos e Seleção de Features

Foi realizado o estudo dos artigos definidos na revisão sistemática, para
identificar quais algoritmos foram utilizados na classificação de DA e não doentes. A
proposta

deste

trabalho

utilizou

como

ponto

de

partida

tais

algoritmos.

Adicionalmente, identificou-se as features utilizadas pelos estudos anteriores.

1.5.1.3

Transcrição dos Diálogos para Textos

Utilizando o estudo dos artigos anteriores, esta etapa foi utilizada para
entender o processo realizado e o método utilizado para coletar os diálogos dos
indivíduos com e sem a DA e transcrevê-los para textos.
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1.5.1.4

Conclusão da Etapa 1

Nesta etapa apresenta a proposta geral deste trabalho, os conceitos inerentes
ao mesmo e a proposta para execução.
1.5.2 Etapa 2
Utilizou os insumos resultantes da etapa 1 para aplicar as técnicas de ML no
diagnóstico de pessoas com e sem DA, estando dividida nas seguintes tarefas:
aplicação do trabalho proposto, conclusão e trabalhos futuros.
1.5.2.1

Aplicação do Trabalho Proposto

Os dados foram coletados no Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo
(HCESP), no IPQ-Instituto de Psiquiatria, sob a supervisão da Profa. Dra. Marcia
Radanovic e do Prof. Dr. Orestes Forlenza.
Durante a execução dessa etapa, algumas tarefas foram realizadas de forma
concomitante, são elas:
1. ajuste deste trabalho de acordo com os comentários realizados pelos
membros da banca de qualificação;
2. início da escrita do artigo científico, utilizando os resultados parciais
obtidos na primeira etapa;
3. definição das features a serem utilizadas neste trabalho. Adicionalmente
às features definidas pela etapa 1, conforme subseção 1.5.1.2, foi
realizado um processo de feature engineering na tentativa de criar
features;
4. Implementação dos algoritmos de ML, sendo o ponto de partida os
identificados na etapa 1, conforme subseção 1.5.1.2 deste documento.
Adicionalmente, foram testados novos algoritmos, assim como técnicas de
ML, a fim de obter uma eficácia igual ou superior à dos estudos anteriores,
conforme proposta descrita na seção 3 deste documento;
5. Ao longo desta etapa houve a identificação de novos estudos e conceitos
que foram descritos neste documento, dessa forma, revisões foram
geradas com intuito de melhoria deste conteúdo;

24

6. Reuniões periódicas com a Profa. Dra. Marcia Radanovic foram
conduzidas ao longo deste trabalho. Os objetivos foram validar as features
utilizadas e as novas que possivelmente criadas, assim como validar a
eficácia dos algoritmos. Além da validação da eficácia com as métricas,
como descritas na subseção 2.1.1.5, houve uma validação médica da
Profa. Dra. Marcia sobre as classificações realizadas. Há essa
necessidade porque podem haver casos nos quais o algoritmo classificou
indivíduos de forma diferente do esperado pelo dataset, ou seja, esperavase um indivíduo com DA e o algoritmo classificou-o como não doente,
dessa forma, a validação médica foi importante para identificar as
possíveis falhas na implementação do trabalho;
7. Análise comparativa dos resultados obtidos por este trabalho com os
estudos anteriores, além de discorrer sobre os resultados e técnicas do
trabalho em si.
1.5.2.2

Conclusão e Trabalhos futuros

Foram documentados os detalhes das fases anteriores, expondo os
resultados e conclusão do trabalho, assim como a escrita e recomendações de
trabalhos futuros propostos pelo autor na área de engenharia de software.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Conceitos

Esta seção está dividida em duas subseções:
•

2.1.1 Conceitos básicos

•

2.1.2 Estado da arte

2.1.1 Conceitos Básicos
Nos conceitos básicos são abordadas técnicas de ML, algoritmos de
classificação, técnicas auxiliares para melhorar a performance de algoritmos de ML e
métodos de construção e avaliação de modelos preditivos.
2.1.1.1

Machine Learning

Mitchell, T. M. (1997) define Machine Learning da seguinte forma: Diz-se que
um programa de computador aprende com a experiência E em relação a alguma
tarefa T e alguma medida de desempenho P, se seu desempenho em T, medido por
P, melhora com a experiência E.
Um algoritmo de machine learning é capaz de criar e usar modelos
estatísticos, que são expressados por modelos matemáticos, a partir do aprendizado
realizado sobre uma base de dados. Esses modelos podem ser preditivos, para
realizar predições do futuro, descritivos, para obter conhecimento por meio de um
dataset, ou ambos, Alpaydın, E. (2010).
Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J. (2008) definem como learning from
data (aprendendo com dados numa tradução literal) o estudo estatístico capaz de
identificar importantes padrões e tendências e entender o que os dados
representam.
Podemos definir de uma forma simplificada o ML como a junção de duas
áreas de conhecimento: a estatística e a ciência da computação. Enquanto usamos
estatística para a criação dos modelos estatísticos correlacionais dos dados,
algoritmos de computador têm a função de primeiro processar quantidades
normalmente grande de dados e otimizar tal processamento, para depois utilizar um
modelo criado para realizar a inferência. A inferência realizada por algoritmos
precisa ser eficiente, considerando essa etapa tão importante quanto a predição do
dado em si, (Alpaydın, 2010).
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2.1.1.2

Aprendizado de Máquina Supervisionado

Dentre os modelos possíveis de serem criados na área de ML estão os
modelos supervisionados, que conseguem aprender por meio de um mapeamento
da entrada (input) para uma saída (output), em que o conjunto de dados utilizado
para aprendizagem está rotulado com uma resposta correta, (Alpaydın, 2010).
Figura 2 - Processo de aprendizado supervisionado

Fonte: Elaborado pelo autor com base no estudo de Alpaydın, E. (2010)

A figura 2 mostra um exemplo de aprendizado supervisionado, utilizado para
criar um modelo preditivo capaz de reconhecer carros do tipo: minivan-SUV,
esportivo e sedan. Os dados utilizados para a criação do modelo possuem as
características individuais de cada veículo. Uma vez treinado, o modelo preditivo
será capaz de reconhecer carros e agrupá-los em categorias conforme figura 3:
Figura 3 - Resultado de uma imagem processada por um modelo preditivo
supervisionado

Fonte: Adaptado pelo autor com base no estudo de Alpaydın, E. (2010)
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Normalmente a abordagem de aprendizado supervisionado é utilizada para
treinar algoritmos de classificação e regressão, em que a classificação atribui uma
categoria para um dado de entrada (input). A figura 3 acima mostra um exemplo de
uma classificação executada.
Diferentemente dos algoritmos de classificação, nos de regressão o resultado
da análise é um valor real contínuo.
Os algoritmos de classificação realizam uma classificação em que o resultado
é uma associação qualitativa, enquanto os de regressão na qual o resultado é uma
associação quantitativa.
De acordo com Kotsiantis (2007), um problema geralmente enfrentado por
algoritmos de aprendizado supervisionado é referente ao processamento dos dados.
Durante a aquisição dos dados, um especialista no problema a ser tratado pode
auxiliar nessa aquisição, o qual poderá sugerir quais as features importantes a
serem selecionadas, caso contrário, pode-se usar um método de aquisição de
dados, chamado força bruta, o qual mede todas as features disponíveis num dataset
e tenta identificar quais são as principais. O método força bruta pode gerar missing
values ou noises e assim é necessário realizar uma etapa de pré-processamento
dos dados. Na subseção 2.1.1.9 será abordado o pré-processamento de um dataset.
Esse trabalho abordará os seguintes algoritmos de classificação:
a) Naïve Bayes
b) Decision Tree
2.1.1.3

Naïve Bayes

O algoritmo de classificação Naïve Bayes, assim como árvore de decisão, é
um dos mais utilizados na classificação de dados, por apresentar bom desempenho
em problemas de classificação se usado tanto com dados categóricos, quanto com
dados numéricos. Trata-se de um classificador estático baseado no Teorema de
Bayes (Bellhouse, D. R., 2004).
O Teorema de Bayes é definido por:

𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) =

𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴) 𝑃𝑃(𝐴𝐴)
𝑃𝑃(𝐵𝐵)
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Esse teorema é interpretado como uma regra para indução: os dados e o
evento “A” são sucessores de “B”, ou seja, o grau de crença anterior à realização do
experimento. Assim sendo, P(B) é chamado de probabilidade a priori, a qual será
modificada pela experiência. A experiência é determinada pela ligação P(A|B).
Finalmente, P(B|A) é a probabilidade posterior ou o nível de crença após a
realização do experimento (Grus, J. 2016).
O Algoritmo Naïve Bayes
Ainda de acordo com Grus (2016), a chave do algoritmo Naïve Bayes é fazer
a suposição de que as presenças ou ausências de cada palavra são independentes
umas das outras, condição para uma mensagem ser spam ou não, por exemplo.
Dessa forma, saber se uma certa mensagem de spam contém ou não a palavra
“promoção”, não dá informação sobre a mesma mensagem conter ou não a palavra
“boleto”, por exemplo. Em termos matemáticos isso significa que:

𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵1 , 𝐵𝐵2 , … , 𝐵𝐵𝑛𝑛 ) =

𝑃𝑃(𝐵𝐵1 |𝐴𝐴)𝑃𝑃(𝐵𝐵2 |𝐴𝐴) … 𝑃𝑃(𝐵𝐵𝑛𝑛 |𝐴𝐴)𝑃𝑃(𝐴𝐴)
𝑃𝑃(𝐵𝐵1 , 𝐵𝐵2 , … 𝐵𝐵𝑛𝑛 )

O algoritmo recebe o nome de ingênuo (naive), porque, presume que, se o
valor de um atributo exerce efeito sobre a distribuição de classes existente no
conjunto, esse efeito é independente dos valores assumidos por outros atributos e
de seus respectivos efeitos sobre a mesma distribuição de classes.
Imagine que todo o vocabulário consista apenas das palavras “promoção” e
“boleto”, metade de todas as mensagens de spam sejam “promoção relâmpago” e a
outra seja “boleto vencido”. Nesse cenário, a estimativa Naïve Bayes de que uma
mensagem de spam contenha ambos, “promoção” e “boleto” é:

𝑃𝑃(𝑥𝑥1 = 1, 𝑥𝑥2 = 1 | 𝑆𝑆) = 𝑃𝑃(𝑥𝑥1 = 1 |𝑆𝑆) 𝑃𝑃(𝑥𝑥2 = 1 | 𝑆𝑆) = 0.5 ∗ 05
= 0.25

uma vez que afastamos a teoria de que “promoção” e “boleto” nunca
acontecem juntos.
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A suposição Naïve Bayes permite que computemos cada uma das
probabilidades à direita, simplesmente multiplicando as estimativas de probabilidade
individual para cada palavra do vocabulário. Para evitar um problema chamado
underflow, no qual computadores não lidam bem com números de pontos flutuantes
muito próximos a zero, normalmente é computado a expressão 𝑃𝑃1 ∗ … ∗ 𝑃𝑃𝑛𝑛 como:

exp(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑃𝑃1 ) + ⋯ + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑃𝑃𝑛𝑛 ))

Conforme Silva, Peres, Boscarioli, (2016), existe ainda um desafio para as
estimativas probabilísticas 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑆𝑆) e 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |¬𝑆𝑆) de uma mensagem de spam ou não-

spam conter uma palavra especifica ou não, ex: Se em um vocabulário de
treinamento a palavra “dado” ocorre apenas em mensagens não-spam, então seria
calculado 𝑃𝑃(dado|𝑆𝑆) = 0 , nesse caso o classificador Naïve Bayes atribuiria a

probabilidade de spam 0 (zero) a qualquer mensagem contendo a palavra “dado”,
mesmo uma mensagem como “dado em promoção de milhas e boleto vencido”.
Para evitar esse problema é usado um tipo de suavizador. Nesse caso, pode-se
aplicar uma pseudocount-k e calcular a probabilidade de ver a palavra “dado” em
spam como:

𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 | 𝑆𝑆) =

(𝑘𝑘 + 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 dado)
(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

Dessa forma, se “dado” ocorre em 0/98 documentos spam e se k é 1, calculase 𝑃𝑃("𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑" | 𝑆𝑆) como 1/100 = 0,001, o que permite que o classificador atribua uma
probabilidade spam diferente de zero para mensagens que contenham a palavra
“dado”.

Métodos de predição
O modelo de classificação de Naïve Bayes fornece suporte para distribuições
condicionais de preditor multinomial e gaussiana.
Naïve Bayes Multinomial: Conforme Rennie et al. (2003), esse modelo de
algoritmo é utilizado quando há termos discretos (por exemplo, classificações de
filmes variando de 1 e 5, pois cada classificação terá certa frequência para
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representar). Na aprendizagem de texto, temos a contagem de cada palavra para
prever a classe ou o rótulo.
Naïve Bayes Multinomial implementa o algoritmo ingênuo de Bayes para
dados distribuídos multinomialmente e é uma das duas variantes ingênuas clássicas
de Bayes usadas na classificação de texto (onde os dados são tipicamente
representados

como

contagens

vetoriais

de

palavras).

A

distribuição

é

parametrizada por vetores 𝜃𝜃𝑦𝑦 = (𝜃𝜃𝑦𝑦1 , … , 𝜃𝜃𝑦𝑦𝑦𝑦 ) para cada classe y, onde n é o número

de características (na classificação de texto, o tamanho do vocabulário) e 𝜃𝜃𝑦𝑦𝑦𝑦 é a

probabilidade P (𝑥𝑥𝑖𝑖 | 𝑦𝑦) de recurso i que aparece em uma amostra pertencente à
classe y.

O parâmetro 𝜃𝜃𝑦𝑦 é estimado por uma versão suavizada de máxima

verossimilhança, ou seja, contagem de frequência relativa:

𝜃𝜃�𝑦𝑦𝑦𝑦 =

𝑁𝑁𝑦𝑦𝑦𝑦 + ∝
𝑁𝑁𝑦𝑦 + ∝ 𝑛𝑛

Onde 𝑁𝑁𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∑𝑥𝑥∈𝑇𝑇 𝑥𝑥𝑖𝑖 é o número de vezes que o recurso i aparece em uma

amostra da classe y no conjunto de treinamento
total de todos os recursos para a classe y.

T e 𝑁𝑁𝑦𝑦 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑦𝑦𝑦𝑦 é a contagem

As priorizações de suavização α≥0 são responsáveis por características que
não estão presentes nas amostras de aprendizado e evitam probabilidades zero em
outros cálculos. O ajuste α = 1 é chamado de suavização de Laplace, enquanto α <1
é chamado de suavização de Lidstone.
Naïve Bayes Gaussiano: Conforme Chan, T. F.; Golub, G. H.; LeVeque, J. R.
(1979), esse modelo de algoritmo é utilizado nos casos em que todos os recursos
são contínuos. Por exemplo, os recursos do conjunto de dados da Iris são a largura
da sépala, a largura da pétala, o comprimento da sépala e o comprimento da pétala.
Portanto, seus recursos podem ter valores diferentes no conjunto de dados, pois a
largura e o comprimento podem variar. Não podemos representar recursos em
termos de suas ocorrências. Isso significa que os dados são contínuos.
Naïve Bayes Gaussiano implementa o algoritmo Naïve Bayes de Gauss para
classificação. A probabilidade das características é assumida como Gaussiana:
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(𝑥𝑥𝑖𝑖 − µ𝑦𝑦 )2
𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑦𝑦) =
exp �−
�
2𝜎𝜎𝑦𝑦2
�2𝜋𝜋𝜎𝜎𝑦𝑦2
1

O parâmetro 𝜎𝜎𝑦𝑦 e µ𝑦𝑦 são estimados usando máxima probabilidade.
2.1.1.4

Árvore de decisão (Decision Tree)

A árvore de decisão é utilizada para resolver a tarefa de classificação de
dados. Utiliza uma estrutura de árvore para representar um número de possíveis
caminhos de decisão e um resultado para cada caminho. Elas podem lidar
facilmente com uma mistura de atributos numéricos (árvores de regressão) e
categóricos (árvores de classificação) e podem até classificar os dados para os
atributos que estão faltando. Na construção da árvore de decisão podemos utilizar a
entropia ou o índice Gini para medir a impureza dos dados. Quando utilizados a
medida de entropia para medir a impureza de uma partição de dados, quanto mais
desorganizada ela estiver em relação às classes, ou seja, quanto mais exemplares
de classes diferentes nela existirem, com probabilidades parecidas, mais
desorganizada e impura ela é e mais alta é sua entropia. Utilizando o índice Gini
para medir a impureza de um nó, quando este índice é igual a zero, o nó é puro. Por
outro lado, quando ele se aproxima do valor um, o nó é impuro (aumento o número
de classes uniformemente distribuídas neste nó). Quando, nas árvores de
classificação com partições binárias, se utiliza o critério de Gini, tende-se a isolar em
um ramo os registros que representam a classe mais frequente. Quando se utiliza a
entropia, balanceia-se o número de registros em cada ramo, Grus, J. (2016).
As fórmulas matemáticas utilizadas por ambos os métodos, Gini e Entropia
podem ser vistas abaixo:
𝑐𝑐

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∶ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝐸𝐸 ) = 1 − �
𝑐𝑐

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∶ 𝐻𝐻 (𝐸𝐸 ) = − �

𝑗𝑗=1

𝑗𝑗=1

𝑝𝑝𝑗𝑗2

𝑝𝑝𝑗𝑗 log 𝑝𝑝𝑗𝑗
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2.1.1.5

Metodologia de Construção e Avaliação de Modelos Preditivos

Nos capítulos anteriores foram descritas as técnicas que permitem a
construção de modelos preditivos. Nesta subseção serão abordados mais dois
pontos importantes a serem conhecidos para que seja possível gerar bons modelos
preditivos e saber avaliá-los, são eles: processo de pré-processamento de dados e
de avaliação dos modelos.
Pré-processamento de dados: De acordo com Silva, L. A. Da, Peres, S. M.,
Boscarioli, C. (2016), os dados processados por algoritmos de ML podem ser
provenientes de diversas fontes de dados, como sistemas transacionais,
observações, transcrições, entre outros. É comum que dados provenientes de
diversas fontes apresentem falhas ou estejam desorganizados para serem
submetidos a alguns algoritmos. É importante realizar um pré-processamento dos
dados para mitigar o problema de criação de modelos preditivos ruins por
decorrência da má qualidade dos mesmos, tais como: ausência de valores, dados
ruidosos, valores inconsistentes, atributos de naturezas distintas e redundância de
dados. Esta subseção irá abordar com detalhe os problemas de valores ausentes e
ruidosos. Ainda será abordada a transformação dos dados para o processamento
em algoritmos de ML.
Limpeza de dados (data cleaning): O processo de limpeza tem o objetivo de
amenizar problemas advindos de processos de aquisição de dados, como valores
ausentes e ruidosos.
a) Ausência de valores (missing values): De acordo com Silva, L. A.
Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016), temos duas formas para o problema
de ausência de valores:
•

quando uma feature não possui um valor definido,

•

apresenta apenas valores agregados em relação àquela feature,

Algumas técnicas para a solução desse tipo de problema são:
•

Remoção da feature: Técnica simples que não possui muita efetividade
quando aplicada à datasets com poucos dados ou em que essa
ausência ocorre em muitas features.
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•

Preenchimento manual: Caso o processo de aquisição de dados seja
passível de nova execução para coleta dos dados ausentes ou existam
especialistas capazes de auxiliar nesse preenchimento, essa técnica
não é viável para datasets muito grandes e ainda corre o risco de um
especialista com visão parcial do contexto dos dados criar um viés aos
dados.

•

Preenchimento automático: Pode ser feito utilizando o resultado de um
método de análise preditivo, partindo de valores constantes, valores
medianos ou médios. Essa técnica também corre o risco de associar
um viés aos dados.
b) Valores ruidosos (outliers): Valores ruidosos normalmente estão

associados com processos de modificação dos valores originais, causando
erros de medidas ou gerando valores consideravelmente diferentes da
maioria dos outros dados, Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016).
Um exemplo de ruído são casos de valores que deveriam ser positivos
ou negativos e estão invertidos. Algumas técnicas para a solução desse tipo
de problema são:
•

Inspeção e correção manual: Gráficos representativos dos dados
podem ser utilizados para identificar esses outliers. Se o volume de
dados

é

pequeno,

podem

ser

corrigidos

manualmente.

Para

quantidades grandes pode usar procedimentos de suavização, que
criam faixas de valores guiadas por medidas de posição, como média
ou mediana e medidas separatrizes.
•

Identificação e limpeza automática: Existem algoritmos, como o
DBSCAN, que podem ser utilizados para suavizar ou anular ruídos.
Esses algoritmos ajudam a mapear um valor ruidoso para classes de
dados ou faixas de valores, que tornem esses ruídos compatíveis com
os valores esperados.

Transformação de dados (data transformation): É comum numa análise de
dados para criação de modelos preditivos, a utilização de valores de diferentes
fontes de dados. O problema nessa pluralidade de fontes de dados é que os
mesmos costumam ser de domínios de naturezas e grandezas bastante distintas,
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Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016). Ainda é importante observar que
alguns algoritmos trabalham com dados descritivos e outros com dados numéricos,
dessa forma é necessário adequar os dados para cada tipo de algoritmo. É possível
amenizar esse tipo de problema utilizando técnicas de transformação de dados, que
abrangem a normalização e a conversão de dados.
•

Normalização de dados z-score, Abdi, H. (2010): Mudará as features
para uma escala comum, com uma média de 0 (zero) e um desvio
padrão de 1 (um). A equação que formaliza esse procedimento é:

𝑣𝑣 ´ =
•

𝑣𝑣 − 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑣𝑣)
σ(𝑣𝑣)

Normalização de dados min-max, Silva, L. A. Da, Peres, S. M.,
Boscarioli, C. (2016): De uma forma simples, permite organizar as
features em uma mesma escala de valores. A equação que formaliza
esse procedimento é:

𝑣𝑣 ´ =

𝑣𝑣 − min(𝑣𝑣)
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ) + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
max(𝑣𝑣) − min(𝑣𝑣)

Processo de Construção de Modelos Preditivos: De acordo com Silva, L.
A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016), no processo de construção de um
modelo é importante que ele seja avaliado com exemplares que ele ainda não
conhece, ou seja, não usados nos seus parâmetros de treinamento. No
momento em que o modelo é testado com os exemplares do processo de
treinamento, pode gerar sobre ajuste (overfitting), ou seja, o modelo preditivo
é gerado de forma a representar, com uma fidelidade maior que a necessária,
os exemplares usados para sua geração. Sendo assim, o desempenho dos
exemplares do processo de treinamento é muito bom, entretanto não
fornecem respostas adequadas para os novos exemplares, perdendo
desempenho em erro de generalização. Nas figuras 4 e 5 é possível observar
um modelo com alto e baixo erro de generalização:
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Figura 4 - Exemplo de modelo com overfitting

Fonte: Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016)
Figura 5 - Exemplo de modelo sem overfitting

Fonte: Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016)

Estratégias

para Treinamento, Validação e Teste: A seguir são

apresentadas as seguintes estratégias para a geração e avaliação de
modelos preditivos: resubstituição, holdout, validação cruzada, leave-one-out
e bootstrap.
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a) Resubstituição: A resubstituição, a estratégia mais otimista de
todas, utiliza os exemplares de treinamento para avaliação. Por meio dessa
medida é fácil obter modelos eficientes, por isso, no caso de avaliações ruins,
pode-se concluir que a codificação está com problema ou que esta técnica
não está adequada à complexidade daquele contexto, Silva, L. A. Da, Peres,
S. M., Boscarioli, C. (2016).
b) Holdout: Para realizar a técnica holdout são criados dois
subconjuntos de dados, extraído do exemplar para uso na indução do modelo,
sendo que 70% desse conjunto será usado no modelo preditivo e os demais
30% serão alocados no subconjunto de teste, escolhendo cada conjunto
aleatoriamente. Para maximizar a chance de avaliações confiáveis, esta
técnica deve ser aplicada n vezes, considerando os mesmos conjuntos de
parâmetros, porém variando a composição dos subconjuntos, Silva, L. A. Da,
Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016).
c) Validação Cruzada: Na validação cruzada, todos os exemplares
são utilizados, sendo divididos em k subconjuntos disjuntos, com alocação
aleatória, ficando divididos em D1, D2, ..., Dk. Assim, um dos subconjuntos
deve ser reservado para teste e os subconjuntos restantes farão parte do
conjunto de treinamento, procedimento este que deverá ser realizado K
vezes, alternando os subconjuntos, Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C.
(2016).
Figura 6 - Gráfico referente à execução da validação cruzada com K=4, para um
conjunto de dados com 12 exemplares
Modelo
1

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

2

x4

x1

x2

x3

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

x1

x2

x3

3

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

x1

x2

x3

x4

4

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

x1

x2

x3

x4

x4

x5

x5

x5

x5

x6

x7

x6

x7

x6

x7

x6

x7

Fonte: Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016)
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Ao final, devem ser efetuadas as avaliações por meio das medidas
estatísticas (média, desvio-padrão e intervalo de confiança), da soma dos
desempenhos obtidos pelos K modelos gerados e dividindo essa soma pelo número
de exemplares do conjunto de dados original.
d) Leave-one-out: Uma outra estratégia de validação cruzada utilizada
é conhecida como leave-one-out, na qual o número de subconjuntos é igual
ao número de exemplares existentes no conjunto de dados disponível para
indução. Assim, a cada geração e avaliação é usado um exemplar para teste,
Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016). Essa análise é ideal para
uso em um conjunto de dados pequeno. Veja a seguir um esquema de
execução desta estratégia:
Figura 7 - Esquema gráfico referente à execução da estratégia leave-one-out para
um conjunto de dados com 12 exemplares
Modelo
1

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

2

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

x1

3

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

x1

…

…

…

12

Conjunto de treinamento →
Conjunto de teste →

x1

x1

x2

x2
x2

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x3

x3

x12

Fonte: Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016)

e) Bootstrap: Parecida com a estratégia holdout, temos a bootstrap.
Esta utiliza dois subconjuntos de dados, um para treinamento e um para teste,
entretanto, exemplares já utilizados em um subconjunto poderão ser utilizados
novamente em outro subconjunto, permitindo assim a reposição, Silva, L. A.
Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016). É preciso estabelecer um método para
guiar o processo de formação dos subconjuntos. Han, J.; Kamber, M.; Pei, J.
(2011) apresentam uma estratégia na qual o subconjunto de treinamento é
formado por n exemplares, sendo n o número de exemplares do conjunto de
dados original. Dado que a escolha dos n exemplares permitem a
reamostragem dos mesmos, é muito provável que alguns exemplares sejam
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escolhidos mais de uma vez para compor o subconjunto de treinamento. Os
exemplares não escolhidos comporão o subconjunto de teste. Assim como na
estratégia holdout, esse processo deve ser executado várias vezes,
considerando os mesmos conjuntos de parâmetros determinados no algoritmo
de geração de modelos, para que vários modelos preditivos sejam gerados a
partir de diferentes composições de subconjuntos de treinamento e de teste.
Para uma avaliação sobre o desempenho, deve-se usar uma média
ponderada dos erros de substituição e dos erros calculados, usando conjunto
de teste, devendo o erro de substituição ter um peso menor que o erro de
teste, como sugestão 0,368 e 0,632, respectivamente.
Métricas para avaliação de algoritmos: É muito importante saber qual é o
desempenho de cada modelo preditivo e como ele se comporta com base nos
treinamentos realizados. Esta subseção aborda algumas técnicas de
avaliação de modelos preditivos de regressão e classificação.
a) Matrix de confusão
Conforme Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016), a matriz
de confusão tem dimensão C x C, no qual C é o número de classes presentes
na classificação. A matriz é muito útil para avaliação de classificadores
binário, para esses, deve-se definir as classes como “positiva” e “negativa”.
Figura 8 - Matriz de confusão para um classificador binário

Fonte: Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016)
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A figura 8 mostra a matriz de confusão, na qual:
•

Verdadeiro Positivo (VP): Classificação correta na classe
positiva. Esperava-se a classificação na classe positiva.

•

Falso Positivo (FP): Classificação incorreta na classe positiva.
Esperava-se classificação negativa, e foi classificado como
positiva

•

Verdadeiro Negativo (VN): Classificação correta na classe
negativa. Esperava-se a classificação na classe negativa.

•

Falso Negativo (FN): Classificação incorreta na classe negativa.
Esperava-se classificação positiva e foi classificado na classe
negativa.

Com base na matriz de confusão da figura 8, percebe-se que o
resultado ideal seria o preenchimento apenas na diagonal principal,
representando uma eficácia de 100%, esse cenário em situações reais é
muito difícil. Ainda conforme Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C.
(2016), para avaliar de uma forma adequada os diversos cenários reais
possíveis, existem métricas derivadas da matriz de confusão que são
utilizadas para modelos de classificação binária, conforme segue:
•

Sensibilidade ou revocação (do inglês, recall) ou taxa de
verdadeiro positivos: porcentagem de verdadeiros positivos
dentre todos os exemplos cuja classe esperada é a classe
𝑉𝑉𝑉𝑉

•

positivos ((𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐹𝐹𝐹𝐹))

Especificidade ou taxa de verdadeiros negativos: Proporção de
rejeições corretas, ou seja, porcentagem de verdadeiros
negativos dentre todos os exemplos cuja classe esperada é a
𝑉𝑉𝑉𝑉

•

classe negativa ((𝐹𝐹𝐹𝐹+𝑉𝑉𝑉𝑉))

Taxa de falsos positivos: porcentagem de falsos positivos dentre
todos os exemplos cuja classe esperada é a classe negativa
𝐹𝐹𝐹𝐹

•

((𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐹𝐹𝐹𝐹))

Taxa de falsas descobertas: porcentagem de falsos positivos
𝐹𝐹𝐹𝐹

dentre os exemplos classificados como positivos ((𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐹𝐹𝐹𝐹))
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•

Preditividade positiva ou precisão (do inglês, precision):
porcentagem de acertos ou verdadeiros positivos dentre os
𝑉𝑉𝑉𝑉

•

exemplos classificados como positivos ((𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐹𝐹𝐹𝐹))

Preditividade negativa: porcentagem de rejeições ou de
verdadeiros negativos dentre os exemplos classificados como
𝑉𝑉𝑉𝑉

•

negativos ((𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐹𝐹𝐹𝐹))

F-Score: faz uma relação entre a precisão e a revocação. Esse
termo é comumente utilizado para medir a eficácia geral de uma
classificação uma vez que pondera ambos as métricas de
precisão e revocação:

2

1
1
�
�+�
�
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟çã𝑜𝑜
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜

b) Gráfico ROC (Receiver Operating Characteristics): é construído
como a relação entre taxa de falsos positivos (eixo x) e a taxa de verdadeiros
positivos (eixo y) e ilustra como um classificador se posiciona em relação à
sua inabilidade em evitar falsos alarmes e sua habilidade em detectar a
classe positiva corretamente, Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C.
(2016).
Figura 9 - Exemplo de gráfico ROC. Cada ponto no gráfico representa um
classificador

Fonte: Silva, L. A. Da, Peres, S. M., Boscarioli, C. (2016)
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c) p-value: A probabilidade de significância ou p-value, quantifica a
probabilidade de um evento acontecer ao acaso.
Considere um experimento no qual 10 indivíduos recebem um placebo
e outros 10 recebem um diurético experimental. Após 8 h, a média do débito
urinário no grupo placebo é de 769 ml versus 814 ml no grupo diurético —
uma diferença de 45 ml (Figura 10). Como sabemos se essa diferença
significa que a droga funciona e não é simplesmente resultado do acaso?

Figura 10 - Débito urinário (ml) para cada indivíduo nos grupos placebo
(quadrados) e droga nova (losangos)

Fonte: Ferreira, J. C., Patino, C. M. (2015)

A forma mais comum de se abordar esse problema é utilizar um teste
de hipótese. Primeiramente, estabelecemos a hipótese nula de nenhuma
diferença estatística entre os grupos e a hipótese alternativa de uma diferença
estatística. Em seguida, selecionamos um teste estatístico para computar
uma estatística de teste, que é uma medida numérica padronizada da
diferença entre os grupos. Sob a hipótese nula, esperamos que o valor da
estatística de teste seja pequeno, mas há uma pequena probabilidade que
essa seja grande, somente por acaso. Uma vez calculada a estatística de
teste, a utilizamos para calcular o valor-p.
O valor-p é definido como a probabilidade de se observar um valor da
estatística de teste maior ou igual ao encontrado. Tradicionalmente, o valor de
corte para rejeitar a hipótese nula é de 0,05, o que significa que, quando não
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há nenhuma diferença, um valor tão extremo para a estatística de teste é
esperado em menos de 5% das vezes.
De um modo geral, na área médica, considera-se que p-value menor
ou igual a 0,05 indica que há diferenças significativas entre os grupos
comparados.

2.1.1.6

Feature Importance utilizando Gradient Boosting

A pontuação de importância de uma feature pode ser utilizado para a seleção
das mais relevantes para a utilização em um modelo preditivo. A execução desta
técnica se dá por meio da utilização do algoritmo Gradient Boosting aplicado a uma
árvore de decisão gerada a partir do dataset, Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J.
(2008).
Um benefício da utilização do Gradient Boosting é que, depois que as árvores
boosted são construídas, é relativamente simples recuperar as pontuações de
importância de cada atributo.
Geralmente, é fornecida uma pontuação que indica quão útil ou valioso cada
feature foi na construção das árvores de decisão boosted dentro do modelo. Quanto
mais um atributo é usado para tomar decisões importantes com as árvores de
decisão, maior é sua importância relativa. Essa importância é calculada
explicitamente para cada atributo no conjunto de dados, permitindo que os atributos
sejam classificados e comparados entre si.
A importância é calculada para uma única árvore de decisão pelo valor que
cada ponto de divisão do atributo melhora a medida de desempenho, ponderada
pelo número de observações pelas quais o nó é responsável. A medida de
desempenho pode ser a pureza (índice de Gini) usada para selecionar os pontos de
divisão ou outra função de erro mais específica. As importâncias de um atributo são
calculadas através da média de todas as árvores de decisão do modelo, Hastie, T.;
Tibshirani, R.; Friedman, J. (2008).

2.1.1.7

PLN – Processamento de Linguagem Natural – Part-of-Speech

O processamento de linguagem natural (PLN) propõem que podemos
aprender a complicada e extensiva estrutura de linguagem procurando padrões
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comuns no seu uso, identificado pela teoria da probabilidade. Um tipo de PLN é o
Part-of-speech (POS), ferramenta que lê texto em um idioma e classifica cada
palavra, como substantivo, verbo, adjetivo, etc. A marcação de POS é uma
importante tarefa de processador de linguagem natural, usado como step do préprocessamento em muitas aplicações. Muitas palavras têm mais de uma possível
marcação POS, que é desambigua pelo contexto em que essas palavras ocorrem.
No entanto, com informações contextuais, algumas palavras permanecem
ambíguas. Sendo assim, várias abordagens computacionais usam métodos
estatísticos para modelar relações entre palavras, tags e contextos, que são
normalmente calculados empregando alguma forma de aprendizado supervisionado
a partir de um corpus manualmente marcado (Petrov, Das, McDonald 2011).

2.1.2 Estado da Arte
2.1.2.1

Introdução

No estado da arte foi realizada a avaliação dos estudos anteriores
identificados pela revisão sistemática, dos conceitos inerentes ao processo de
diagnóstico de um DA por meio do processamento do discurso transcrita e dos
resultados das classificações utilizando ML.
2.1.2.2

Análise do Conteúdo das Conversas

Todos os estudos analisados abordaram a interpretação de discursos de
indivíduos já acometidos pela doença, sendo que a deficiência cognitiva já estava
em estado avançado.
Os estudos utilizaram conversas de indivíduos com e sem a DA, previamente
gravadas por áudio, que posteriormente foram transcritas manualmente para textos.
Para indivíduos sem a DA, foi utilizada a base de conversas Switchboard-1
Telephone Speech Corpus (Switchboard), na qual a empresa americana Texas
Instruments, entre 1990-1991, coletou conversas telefônicas da população. Para
indivíduos com a DA, foi utilizada a base de conversas Carolina Conversations
Collection (CCC), que inclui mais de 200 entrevistas de conversação, com pessoas
idosas e com doenças crônicas, e mais de 400 entrevistas, com pessoas idosas e
com deficiência cognitiva.
O estudo de Guinn, Singer e Habash (2014) foi dividido nos seguintes grupos:
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a) Modelagem Sintática: Identificar as partes do discurso dentro do
diálogo de um orador, para permitir a divisão e categorização da força
cognitiva, com base na sua riqueza léxica. Artigos anteriores citados
neste estudo sugerem que indivíduos com problemas cognitivos têm
um aumento no uso de pronomes e um declínio no uso de
substantivos, verbos e adjetivos.
b) Modelagem

semântica

e

riqueza

léxica:

Conforme

estudo,

a

degradação na comunicação causada pela Doença de Alzheimer
consiste em o indivíduo possuir um fraco vocabulário.
c) Modelagem

de

Disfluência:

Disfluência

é

a

incapacidade

de

estabelecer uma conversa sem grandes pausas ou interrupções. Em
geral, a disfluência não é um fator determinante para diagnosticar que
um indivíduo possui um problema cognitivo, dessa forma, outros
aspectos aqui foram analisados, tais como: palavras de preenchimento,
repetições, palavras incompletas e sílabas por minuto.
d) Palavras de preenchimento: São enunciados de “não-palavra” e frases
curtas, que servem com uma finalidade comunicativa com vários
significados possíveis dependendo de seu lugar. O estudo teoriza que
palavras de preenchimento podem ser utilizadas bastante em
indivíduos com Alzheimer. Um exemplo de uma conversa de um
indivíduo com Alzheimer: “Mas, uh, pão de batata, nós, uh,
comparamos as batatas na noite anterior. E, uh, - então, - uh, corte
tudo em pedaços como esse.”.
e) Repetições: Ocorre se o indivíduo repetir uma ou mais palavras
declaradas, para permitir que as informações fornecidas dentro do
discurso se tornem evidentes em seu processo cognitivo. Exemplo de
uma repetição: “Esse foi um discurso muito ... muito intrigante que
acabamos de ouvir.”. Repetições constituem um método de discursos
em indivíduos com um tipo de deficiência cognitiva. Indivíduos com
Alzheimer seriam mais propensos a utilizar esse método de conversa,
uma vez que possuem uma degradação de seu estado cognitivo.
f) Palavras incompletas: São palavras terminadas de forma abrupta, sem
que o indivíduo termine a palavra de forma correta. Um exemplo de
uma frase com uma palavra incompleta é: "Até minha mãe chegar em
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casa e uh, como con~ como eu estava crescendo, era, eu tinha uma
grande mãe.". A causa deste comportamento é um lapso na
capacidade cognitiva, em que o orador para seu processo de
pensamento antes de dizer algo errado, ou pode servir como um
indicador de que o orador não tem certeza do que ele está tentando
comunicar e para o discurso completamente.
g) Palavras por minuto: A taxa de palavras ditas por um indivíduo dentro
de uma conversa.
h) Go-ahead utterances: Go-ahead utterances são características em um
diálogo, no qual um orador fornece respostas que não adicionam nada
à conversa além de uma resposta mínima. Essa característica
geralmente serve como um indicador de que o orador não tem nada
para introduzir dentro de uma conversa ou precisa que um outro orador
continue essa conversa. Essas características servem como uma
forma de validação de que uma pessoa está ouvindo o que alguém
está dizendo ou que eles concordam ou discordam do que está sendo
dito, como no seguinte exemplo de diálogo:
o Indivíduo 1: era uma organização sem fins lucrativos.
o Indivíduo 2: Uh huh.

o Indivíduo 1: E eles não forneceram nada disso.
o Indivíduo 2: Awww.

o Indivíduo 1: Então, toda a cobertura de saúde ainda é minha.
Adicionalmente ao estudo de Guinn, Singer e Habash (2014), o estudo de
Khodabakhsh, Kuscuoglu e Demiroglu (2014) utilizou uma feature não abordada
anteriormente:
a) Logaritmo do tempo de resposta: Se um entrevistador faz uma
pergunta, o indivíduo leva um tempo antes de responder à pergunta.
Isso hipoteticamente pode ser um indicador da doença, uma vez que
pode significar um declínio do processo cognitivo da atenção e da
memória.
2.1.2.3

Características (features) dos Diálogos

Os métodos utilizados para a avaliar demências do tipo Alzheimer envolvem
entrevistas estruturadas, que captam a natureza complexa dos déficits cognitivos
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sofridos. Uma área importante afetada pela doença é a capacidade de comunicação
funcional à medida que as habilidades linguísticas se decompõem, Cercone (2005).
De acordo com os estudos de BALDAS, V. et al. (2010), Guinn, Singer, Habash
(2014) e Khodabakhsh, Kuscuoglu e Demiroglu (2014), a análise das características
(features) dos diálogos tiveram uma eficácia superior a 80% na classificação dos
indivíduos doentes. As características utilizadas por cada estudo encontram-se no
quadro 1:

47

Quadro 1 - Relação estudo versus feature analisada.
Feature

Palavras Por Minuto (PPM): Número de palavras

BALDAS,

Guinn,

Khodabakhsh,

V. et al.

Singer e

Kuscuoglu e

(2010)

Habash

Demiroglu

(2014)

(2014)

X

ditas
Tamanho do Vocabulário (TV): Número de palavras

X

diferentes
Vocabulário Único (VU): Número de palavras

X

diferentes ditas apenas uma vez
Respostas (R): Número de respostas dadas para

X

perguntas realizadas
Taxa de Substantivo: Número de Substantivos / PPM

X

X

Taxa de Pronomes: Número de pronomes / PPM

X

X

Taxa de adjetivos: Número de adjetivos / PPM

X

X

Taxa de verbos: Número de Verbos / PPM

X

X

*TTR - Type-Token Ratio (Medida de Riqueza

X

X

X

X

X

X

Léxica): TV / PPM.
**Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica):
PPM^(TV ^ (-0.165))
***Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica):
((100 log PPM) /1-(VU/TV))
Pausas: Número de Pausas

X

Repetições: Número palavras repetidas

X

sequencialmente
Palavras Incompletas (PI): Número de palavras

X

truncadas
Palavras Preenchimento: Número de interjeições

X

(hum..., hã.., etc)
Go-ahead utterance: Número de go-ahead utterances
Logaritmo do tempo de resposta: Média de tempo
para uma resposta

Fonte: Elaborado pelo autor com bases nos estudos

X
X
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As definições sobre os índices de riqueza léxica são:
* TTR - Type-Token Ratio Definido por Templin (1957) é uma medida
semântica muito usada para analisar o valor informativo de palavras isoladas. Essa
medida é desvantajosa devido à sua sensibilidade ao tamanho dos textos. Texto
com muitas palavras terão um valor de TTR baixo e vice-versa.
** Brunet’s Index: Definido por Brunét, 1978 é uma medida de riqueza léxica,
mas sem ser sensitiva ao tamanho do texto.
*** Honore’s statistics: Definido por Hoonoré, 1979 é uma medida e riqueza
léxica que também não é sensitiva ao tamanho do texto.
BALDAS, V. et al. (2010) analisou somente características semânticas da
linguística. Já os estudos de Guinn, Singer, Habash (2014) e Khodabakhsh,
Kuscuoglu

e

Demiroglu

(2014),

adicionalmente,

analisaram

características

pragmáticas do declínio cognitivo decorrente da DA.
2.1.2.4

Análise do Resultado Classificatório das Conversas

Após as definições citadas na seção 2.1.2.5, foram comparados os resultados
da análise do discurso de indivíduos com e sem a DA e chegou-se ao seguinte
resultado, conforme Tabela 1 abaixo. A análise leva em consideração o valor de pvalue. p-value mede quanta evidência se tem contra a hipótese nula. Quanto menor
o p-value, mais evidência tem-se de que esse aspecto foi afetado pela DA.
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Tabela 1 - Métricas contrastando indivíduos com e sem DA.
Medida
Indivíduo sem
Indivíduo com
Alzheimer
Alzheimer

Valor p

1) Taxa de substantivo

0.368 (0.043)

0.386 (0.037)

0.0426

2) Taxa de verbos

0.076 (0.014)

0.083 (0.012)

0.0389

3) Taxa de adjetivos

0.014 (0.004)

0.017 (0.007)

0.0520

4) Taxa de pronomes

0.171 (0.024)

0.171 (0.024)

0.4581

5) Type-Token Ratio

0.222 (0.096)

0.301 (0.102)

0.0021

6) Brunet’s Index

15.82 (1.63)

14.70 (1.477)

0.0043

7) Honore’s Statistic

699.3 (73.1)

661.4 (94.0)

0.0477

8) % of Go-Ahead Utt.

16.65 (12.1)

35.7 (14.0)

< 0.0001

9) Pausas

0.0099 (0.023)

0.0354 (0.074)

0.0508

10) Repetições

0.0158 (0.018)

0.0165 (0.010)

0.3694

7) Palavras Incompletas

0.0039 (0.004)

0.0148 (0.015)

0.0002

8) Palavras Preenchimento

0.024 (0.016)

0.034 (0.038)

0.1147

9) Palavras por minuto

182.5 (45.4)

179.6 (32.3)

0.3848

Fonte: GUINN, C.; SINGER, B.; HABASH (2014)

Analisando o resultado demonstrado na tabela 1, a degradação cognitiva de
pessoas acometidas pela DA fica mais evidente, uma vez que, as características do
discurso em que há uma maior dependência de cognição para serem executadas
foram mais comprometidas, alcançando um valor de p-value < 0,05 maiores para os
indivíduos com a doença (itens em negrito).
2.1.2.5

Utilizando Algoritmos de Machine Learning para Classificação dos
Indivíduos

Após a definição do processo e método para se identificar e separar em
grupos distintos pessoas com e sem a DA, foram utilizados algoritmos de ML para a
classificação em um universo de 28 indivíduos com e 28 sem a DA. A eficácia na
classificação dos 2 distintos grupos foi superior a 80%, conforme exemplificado no
quadro 2:
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Quadro 2 - Resultados da precisão e revocação para a classificação dos indivíduos com
Alzheimer versus sem Alzheimer usando um classificador Decision Tree e um classificador
Naïve Bayes.
Com Alzheimer

Machine learning

Sem Alzheimer

algoritmo

Precisão

Revocação

Precisão

Revocação

Decision Tree

66.7

66.7

67.9

67.9

Naïve Bayes

80.8

0.75

79.3

82.1

Fonte: GUINN, C.; SINGER, B.; HABASH (2014)

2.1.2.6

Resumo dos Principais Trabalhos

Esta subseção sumariza a relação dos principais estudos com a proposta
deste trabalho, conforme quadro 3 abaixo:
Quadro 3 - Relação principais estudos versus trabalho proposto
Autor

Abordagem

GUINN, C.; SINGER, B.;
HABASH, A.

Utilização dos algoritmos
Decision Tree e Naïve Bayes
no idioma Inglês

KHODABAKHSH, A.;
KUSCUOGLU, S.;
DEMIROGLU C.
BALDAS, V. et al.
Fonte: Elaborado pelo autor

2.1.2.7

Utilização dos algoritmos
SVM, LDA e Decision Tree
no idioma Turco. Seleção de
features que influenciam na
classificação
Processamento do discurso
para extração de features de
forma automática

Vínculo com este trabalho
Definição de features a
serem analisadas e definição
de algoritmos a serem
testados
Utilização de algoritmos de
classificação linear e feature
engineering para o idioma
português
Definição de features a
serem analisadas

Conclusão

Um ponto muito importante observado ao longo de todos os artigos
analisados é que todos têm eficácia e resultados satisfatório em indivíduos já
acometidos pela DA, os quais estavam em um estágio avançado. Conforme citado
anteriormente e nos estudos de Lopez-De-Ipina et al. (2013) e Guinn, Singer e
Habash (2014), o Alzheimer é uma doença com diagnóstico 100% efetivo, apenas
após uma análise post morten e os pacientes acometidos pela doença somente
procuram ajuda ou são diagnosticados com deficiência cognitiva, no momento em
que essa se encontra em estágio avançado de degradação.
Não foram identificados estudos efetivos para um diagnóstico da doença em
estágios iniciais, quando as deficiências cognitivas ainda pudessem ser remediadas
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ao ponto de proporcionar uma melhor qualidade de vida para ambos, pacientes e
familiares.
Como citado no estudo de Lopez-De-Ipina et al. (2013), não existe ainda uma
convenção que defina quais e quantos são esses estágios da doença, o que dificulta
a aplicação de regras bem definidas para auxiliar em um diagnóstico antecipado.
Um dos impedimentos citados pelo estudo de Khodabakhsh, Kuscuoglu e
Demiroglu (2014), para se detectar precocemente a DA, é que os acometidos pela
doença não assumem que estão começando a ter deficiências cognitivas, como:
perda de memória, alucinações, dificuldades para falar entre outras. Isso claramente
é um fator negativo para um processo de diagnóstico precoce de Alzheimer. Hoje o
diagnóstico comumente é auxiliado por pessoas próximas, como familiares, quando
estes percebem tais deficiências cognitivas e essas deficiências já estão em estado
avançado. Para um diagnóstico precoce, além de mecanismos que auxiliem como
algoritmos e exames médicos, haveriam atores de extrema importância nesse
processo, que seriam os familiares. Os familiares deveriam ter um papel
fundamental no diagnóstico precoce, uma vez que os doentes dificilmente buscarão
tal diagnóstico.
Um item abordado pelos estudos foi a utilização de bases de conversas já
existentes como a CCC e a Switchboard. Conforme o estudo de Lopez-De-Ipina et
al. (2013), a base Switchboard já possui uma tradução do seu conteúdo para o
idioma Português. Não está claro se a base CCC utilizada como repositório de
discursos de indivíduos doentes possui uma tradução de seu conteúdo para o
idioma português.
A despeito das barreiras identificadas pela análise dos estudos aqui
apresentados, fica claro que existe uma viabilidade técnica de implementação de
algoritmos de ML que auxiliem no diagnóstico prévio da DA. Não foram identificados
estudos, como os apresentados nesta seção, para diagnosticar doentes de
Alzheimer para a população brasileira, cujo idioma materno é o português.
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3

APLICAÇÃO

DE

TÉCNICAS

DE

MACHINE

LEARNING

PARA

O

IDIOMA

PORTUGUÊS BR
3.1 Introdução

Conforme apresentado na seção 2.1.2 Estado da Arte, a utilização dos
algoritmos de ML Decision Tree e Naïve Bayes obtiveram, respectivamente, uma
eficácia de 67% para a classificação de doentes e não doentes, e 78% para doentes
e 80% para não doentes no idioma inglês.
A proposta deste trabalho é a utilização de técnicas de ML como: feature
engineering, avaliação e validação de modelos preditivos e a seleção de
algoritmos que tenham uma eficácia igual ou superior às obtidas pelo estudo
citado.
3.2 Sumário das atividades de data science

Esta seção aborda de forma sumarizada os itens descritos nesse capítulo. Um
gráfico de atividades está disponível ao final desta seção para exemplificar as
sequencias de atividades realizadas.
Pré-processamento de dados: Esta seção aborda a forma de obtenção dos
dados (features) utilizados, a estratégia de validação, treinamento e teste dos
modelos preditivos baseados nesses dados.
Coleta e transcrição dos diálogos para texto: A coleta dos diálogos ocorreu
efetivamente no HCMSP, sob a coordenação da Profa. Dra. Marcia Radanovic.
Os diálogos foram conduzidos por avaliadores, os quais foram gravados em
áudio e posteriormente transcritos para textos.
Extração das features: Foi realizada de forma automática utilizando algoritmo
de NLP. Foi implementado um sistema web para auxiliar a extração dos dados
utilizando a biblioteca API do Google NLP.
Limpeza de dados (data cleaning): Nessa etapa foi realizado um data cleaning,
a fim de amenizar os problemas da transcrição automática dos diálogos para
textos.
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Transformação de dados (data transformation): essa etapa tratou-se do
problema de dados de diferentes domínios, que possuem diferentes medições e
caracterizações. Todas as features tiveram seus dados normalizados, utilizando
técnicas de ML para normalização de dados.
Criação de dados (feature engineering): Partindo das features já existentes
descritas na seção 3.2.4, foi avaliada a possibilidade de criação de novas
features, baseadas nas já existentes que tinham uma representação válida do
problema.
Features selecionadas para testes nos modelos preditivos: Nesta etapa
foram selecionadas features utilizando duas técnicas diferentes:
a) features estatisticamente significantes (p-value < 0.05),
b) e features importantes realizado pelo algoritmo gradient boosting.
Treinamento, validação e testes: Dado o pequeno volume de dados utilizado,
foi utilizada a técnica de treinamento para dataset pequenos mais indicada,
conforme literatura, chamada de leave-one-out (conforme descrito na seção
2.1.1.5)
A seleção dos algoritmos se deu por meio da análise dos estudos, onde foi
decidido a utilização de Naïve Bayes (Multinomial) e Decision Tree (Entropy).
Embora o estudo base deste trabalho tenha utilizado tais algoritmos apenas com
dados discretos, esse trabalho estendeu essa aplicação também para os testes
dos mesmos algoritmos com dados contínuos, no caso Naïve Bayes (Gaussian)
e Decision Tree (Gini).
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3.2.1 Gráfico das atividades de data science
A figura 11 abaixo mostra o gráfico das atividades realizadas neste trabalho.
Figura 11 – POS parcial do diálogo transcrito do paciente 1

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3 Pré-processamento de dados

Esta seção aborda a forma de obtenção dos dados (features) utilizados, a
estratégia de validação, treinamento e teste dos modelos preditivos baseados
nesses dados.

3.3.1 Coleta e transcrição dos diálogos para texto
A coleta dos diálogos ocorreu efetivamente no HCMSP, sob a coordenação
da Profa. Dra. Marcia Radanovic. Os diálogos foram conduzidos por avaliadores, os
quais foram gravados em áudio e posteriormente transcritos para textos.
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Os dados transcritos foram disponibilizados em formatos do tipo Adobe PDF e
Microsoft Word. Um exemplo de um diálogo transcrito pode ser visto abaixo nos
quadros 4 e 5.
Quadro 4 - Diálogo transcrito de indivíduo sem a doença de Alzheimer

Paciente: 1
Data: 23/02/2017
Avaliadora: Avaliadora 1
Descrição da Figura o Roubo do Biscoito
Tô vendo uma cozinha de uma casa com uma mãe, provavelmente mãe
dessas duas crianças que tá com a pia transbordando de água, escorrendo
tudo pelo chão. E as crianças estão tentando pegar a lata de biscoitos dentro
do armário, subiram num banco... o menino subiu num banco e o banco está
desequilibrando e ele tá caindo. E a menina está pedindo para que ele lhe dê
um biscoito. A casa tem uma vista pra um jardim, mas um outro pedaço de
uma casa. Em cima da bancada tem duas xícaras e um prato. Ela está
lavando um prato. A torneira continuar aberta escorrendo. Os armários estão
com as portas fechadas. A cortina está meio aberta. Ela está de avental, o
menino está de shorts e camisa e a menina está de saia e camiseta com
sapatinhos e meias. A moça está de sapato.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 5 - Diálogo transcrito de indivíduo com a doença de Alzheimer

Paciente: 2
Data: 27/04/2017.
Avaliadora: Avaliadora 1

Descrição da Figura o Roubo do Biscoito
Um mal exemplo... tem um armário com louças, tem uma mulher na pia. Tem
um garoto tentando pegar um pote lá, mas ele tá subindo num banco. O
banco esta se desequilibrando e ela vai... dano a mão par apegar um pote lá
dentro né, imagino o que tem na mão já... então... o banco tá... ele tá
desequilibrado e vai cair. Ele vai cair... A mulher está lavando louça... mas a
pia já encheu ... tá tudo escorrendo... né? A cuba já está escorrendo e ela
lavando pratos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Os 50 diálogos transcritos, sendo 18 de doentes e 32 de não doentes, foram
disponibilizados conforme exemplos mostrados nos quadros 4 e 5 acima. Esse texto
foi, então, processado, para extração das features, utilizando a técnica de PLN Part
of speech (POS). Erros gramaticais ou de português, como o encontrado na
transcrição do quadro 5, onde deveria ser utilizada a palavra “mau” ao invés de
“mal”, não foram tratados antes de serem processados pela ferramenta de PLN.
Utilizando os mesmos diálogos transcritos mostrados nos quadros 4 e 5
acima, as figuras 12 e 13 abaixo mostram um exemplo do POS gerado com base
nos textos.
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Figura 12 – POS parcial do diálogo transcrito do paciente 1

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 13 – POS parcial do diálogo transcrito do paciente 2

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.2 Extração das features
Foi implementado um sistema web para auxiliar a extração dos dados
utilizando a biblioteca API do Google NLP. A figura 14 abaixo mostra o front end do
sistema e suas funcionalidades. A decisão de utilização da biblioteca API do Google
em detrimento de outras ferramentas ou bibliotecas foi devido a simplicidade de
implementação e facilidade de utilização da mesma, assim como a compatibilidade
para o idioma português.
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Figura 14 – Exemplo do sistema web desenvolvido para a extração do POS tag dos
diálogos transcritos

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme figura acima, é necessário informar os seguintes dados:
a) nome do indivíduo no campo “Paciente”. Essa informação é necessária
para análise dos dados junto com a equipe médica, uma vez que os
mesmos se referem aos textos transcritos fornecidos por meio do nome
do paciente. Pode ser utilizado um pseudônimo nesse campo. Esse
campo é de texto livro.
b) tipo do indivíduo: Essa informação é a que distingue um indivíduo com
a doença de Alzheimer (DA) de um sem a doença (Controle). As
opções para esse campo são: DA e Controle.
c) texto transcrito fornecido: Aqui é colado o texto transcrito fornecido sem
nenhuma modificação do mesmo.
d) botão Extrair: Ao clicar nesse botão o sistema realiza uma chamada
síncrona à biblioteca API do Google NLP, recebe os dados convertidos
e armazena em um banco de dados SQL Server express.
A execução da chamada a biblioteca do Google NLP é simples e poder vista
na figura 15 abaixo:
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Figura 15 – Código realizando chamada para a biblioteca API do Google NLP

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura acima, a linha 25 do código executa o login na plataforma do
Google. É necessário realizar um cadastro prévio na plataforma. Mais informações
podem ser obtidas em https://cloud.google.com/natural-language/docs/.
A linha 32 realiza a chamada efetivamente para o Google e retorna os dados
estruturados no formato POS tag. Um exemplo de retorno da api do google pode ser
visto na figura 16 abaixo:
Figura 16 – Retorno da chamada para a API do Google NLP com os dados
estruturados em POS tag

1

2

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na figura acima o retorno foi dividido em 2 itens:
1. Onde o texto foi separado em sentenças. Essa informação não foi
utilizada nesse trabalho.
2. Onde as sentenças tiveram seus textos estruturados em POS tag
efetivamente.
Após esse retorno, esses dados foram armazenados de forma estruturada em
banco de dados Microsoft SQL Server Express e pode ser visto nas imagens
abaixo:
Figura 17 – Dados de POS tag armazenados no banco de dados SQL Server
Express

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura acima mostra como um texto teve seus dados estruturados e
armazenados numa tabela de dados. Dentre todas as informações disponibilizadas
pelo Google API, apenas a coluna POStag foi utilizada nesse trabalho. A definição
de cada POStag é dada pelo própria API do Google NLP e pode ser vista no quadro
6 abaixo:
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Quadro 6 - Relação de POStag analisadas pelo Google NLP
POStag
UNKNOWN
ADJ
ADP
ADV
CONJ
DET
NOUN
NUM
PRON
PRT
PUNCT
VERB
X
AFFIX

Descriçao
Desconhecido
Adjetivo
Adposição (preposição)
Advérbio
Conjunção
Determinante
Substantivo (comum e adequado)
Número Cardinal
Pronome
Partícula ou outra palavra de função
Pontuação
Verbos (todos os tempos e modos)
Outros: palavras estrangeiras, erros de digitação, abreviaturas
Afixo

Fonte: Petrov, S.; Das, D.; McDonald, R. (20111)

A extração de features utilizou os dados estruturados (POStag), gerados pela
ferramenta web desenvolvida como ponto de partida. Muitas features são contagens
simples, como PPM = Total de palavras ditas ou TV = Total de verbos ditos.
Algumas features são o resultado do cálculo, utilizando uma ou mais features, como
Taxa de Substantivo (TS) = Número de Substantivos / PPM ou features de avaliação
de riqueza léxica como Honore’s Statistic = ((100 log PPM) /1-(VU/TV)). Obs:
Vocabulário Único (VU) - Número de palavras diferentes ditas apenas uma vez.
A extração das features dos pacientes 1 e 2 apresentados na seção 3.2.1
acima ficaram da seguinte forma, conforme tabela 2 abaixo:
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Tabela 2 – Features extraídas para os pacientes 1 (sem Alzheimer) e 2 (com Alzheimer)
PPM
TV
VU
NS
NP
NA
NV
TDS TDP TDA TDV TTR Brunet Honore Pausas Repetições
#
1 144.000 82.000 56.000 46.000 6.000 3.000 24.000 0.319 0.042 0.021 0.167 0.569 11.044 2.922
1.000
0.000
2 88.000 50.000 27.000 20.000 9.000 4.000 22.000 0.227 0.102 0.045 0.250 0.568 10.464 2.236
9.000
0.000
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3.3 Limpeza de dados (data cleaning)
Como parte do processo de pré-processamento de dados, foi realizado um
data cleaning, a fim de amenizar os problemas da transcrição automática dos
diálogos para textos.
Algumas técnicas a serem utilizadas nessa etapa foram aplicadas da seguinte
forma:
•

Para valores ausentes:
o Remoção do dado com valor nulo (sem valor): Algumas
features, definidas com significância estatística alta pelo estudo
anterior, não apareceram na extração realizada na etapa
anterior de extração, dessa forma essas features foram
preenchidas de forma manual conforme descrito na etapa
abaixo.
o Preenchimento

manual

dos

valores:

Features

que

não

apareceram na extração foram geradas de forma sintética
utilizando os valores da média e desvio padrão disponibilizados
pelo artigo. Foi utilizada a biblioteca auxiliar de programação
NumPy para geração dessas features, um exemplo de feature
gerada sinteticamente pode ser visto abaixo:
Figura 18 – Geração de feature sintética utilizando média e desvio
padrão

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura acima mostra como foi gerada uma feature utilizando os
dados de média e desvio padrão. Perceba que o último
parâmetro passado ao método np.random.normal foi de 18 para
as amostra dos doentes (DA) e 32 para as amostras do não
doentes (controle), isso porque precisamos gerar dados para
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toda a amostra da nossa base de dados, que no caso são 18 DA
e 32 controles.
•

Para valores ruidosos:
o Inspeção e correção manual: Features como pausas e
repetições tiveram poucos dados e apareceram de forma
esporádica na amostra, ou seja, acabaram que tiveram muitos
dados outliers. O gráfico abaixo mostra a distribuição dos dados,
percebe-se que muitas amostras não tiveram valores.
Figura 19 – Gráfico com os dados ruidosos das features pausas e
repetições

Valor da Feature

Features com valores ruidosos
14
12
10
8
6
4
2
0

Pausas
Repeticoes
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

Quantidade de Features

Fonte: Elaborado pelo autor

Foi utilizada a mesma técnica descrita no passo anterior para
gerar features sintéticas com base nos dados de média e desvio
padrão do artigo.
3.3.4 Transformação de dados (data transformation)
Nessa etapa tratou-se do problema de dados de diferentes domínios, que
possuem diferentes medições e caracterizações.
Todas as features tiveram seus dados normalizados, utilizando técnicas de
ML para normalização de dados.
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Paras o processamento dos algoritmos Naïve Bayes (Multinomial) e Decision
Tree (Entropy), os dados foram organizados de forma discreta utilizando a técnica
de normalização min-max numa escala de:


0 - Muito Baixo



1- Baixo



2 - Médio



3 - Alto



4 - Muito Alto

Para o processamento dos algoritmos Naïve Bayes (Gaussian) e Decision
Tree (Gini), os dados foram organizados de forma contínua utilizando a
técnica de normalização z-score em uma escala comum, com uma média de
0 (zero) e um desvio padrão de 1 (um).
A normalização dos dados permitiu processar e comparar features com
diferentes unidades de medida.
3.3.5 Features a serem analisadas
Enquanto o estudo número 1 de BALDAS, V. et al. (2010) analisa apenas
elementos semânticos de um diálogo, o estudo número 2 de Guinn, Singer e Habash
(2014) analisa alguns elementos pragmáticos da linguística afetados pela DA.
Como ponto de partida do processo de feature engineering serão combinadas
as features utilizadas pelos 2 estudos. Dessa forma, teremos uma lista com 18
features conforme quadro 7:
Quadro 7 - Relação de features a serem utilizadas versus estudos bases
Go

# PPM TV VU NV TDS TDP TDA TDV TTR Brunet Honore Pausas Repetições Ahead PI
Utt.

1 X X X X X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
Fonte: Elaborado pelo autor com dados dos estudos

3.3.5.1

X
X

X

X

X

X

Features selecionadas para testes nos modelos preditivos

Foram executadas duas técnicas para a seleção das features a serem
testadas, são elas:
Features estatisticamente significantes (p-value < 0.05)
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As features estatisticamente significantes são as que, quando comparadas
entre si, possuem um valor de p-value menor ou igual a 0.05.
Para o cálculo desse índice, foi utilizada a fórmula TESTE.T constante na
planilha Microsoft Excel. Conforme o próprio manual de utilização do Excel, essa
fórmula recebe os seguintes parâmetros, conforme quadro 8 abaixo. Para maiores
informações sobre o teste p-value, vide capitulo 2 seção 2.1.1.5.

Quadro 8 - Relação de parâmetros e suas funções para utilização na fórmula
TESTE.T do Microsoft Excel
Parâmetro Obrigatório Descrição
Matriz1

Sim

O primeiro conjunto de dados

Matriz2

Sim

O segundo conjunto de dados

Caudas

Sim

Especifica o número de caudas da distribuição. Se
caudas = 1, TESTE.T usará a distribuição unicaudal.
Se caudas = 2, TESTE.T usará a distribuição bicaudal.
Tipo
Sim
O tipo de Teste t a ser executado.
1 – Par
2 - Variação igual de duas amostras (homoscedástica)
3 - Variação desigual de duas amostras
(heteroscedástica)
Fonte: Elaborado pelo autor com base no manual de utilização do Microsoft Excel

Utilizando a fórmula acima, todos os dados foram planilhados e assim
calculado o p-value conforme figura 20 abaixo:
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Figura 20 – Exemplo do cálculo do p-value para a feature PPM

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura acima foram utilizadas todas as amostras da feature PPM para os
doentes de Alzheimer (DA) e todas as amostras dos não doentes (Controle). Assim
como foi escolhida opção 1 (unicaudal) e o tipo de dados 3 (heteroscedástica).
O resultado do cálculo acima foi de 0.1634, portanto essa não é uma feature
estatisticamente significante para ser utilizada nos testes.
Abaixo, na table 3, temos o resultado calculado para todas as features:
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Tabela 3 – Métricas contrastando indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer
com indivíduos sem a doença.
Sem Alzheimer
Com Alzheimer
Teste-T
#
Features
(média & desvio (média & desvio
(p-value)
padrão)
padrão)
1 PPM
105.875 (56.741)
91.278 (45.678)
0.1634
2 TV
63.531 (23.648)
53.778 (20.366)
0.0667
3 VU
45.281 (15.594)
35.556 (11.823)
0.0085
4 NS
27.813 (17.673)
23.5 (11.903)
0.1549
5 NP
7.063 (5.297)
6.389 (5.751)
0.3426
6 NA
4.781 (3.489)
3.167 (2.358)
0.0290
7 NV
21.406 (12.075)
18.944 (10.827)
0.2319
8 TDS
0.254 (0.044)
0.264 (0.062)
0.2721
9 TDP
0.071 (0.043)
0.066 (0.042)
0.3342
10 TDA
0.045 (0.027)
0.035 (0.017)
0.0489
11 TDV
0.208 (0.045)
0.208 (0.064)
0.4945
12 TTR
0.642 (0.104)
0.632 (0.117)
0.3774
13 Brunet
10.111 (1.175)
9.968 (1.339)
0.3538
14 Honore
3.985 (1.293)
3.941 (2.181)
0.4689
15 Pausas
1.938 (3.369)
2.167 (4.328)
0.4238
17 Repetições
0.344 (0.787)
0.167 (0.383)
0.1457
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela acima, apenas as features destacadas serão utilizadas para
um dos casos testes, são elas:


VU (Vocabulário Único)



NA (Número de Adjetivos)



TDA (Taxa de Adjetivos)

Features importantes
As features a serem testadas também foram selecionadas com base no
processo chamado feature importance, realizado pelo algoritmo gradient boosting,
conforme descrito no capítulo 2 seção 2.1.1.6. A seleção de features por meio da
importância definida por este algoritmo é não-determinística, ou seja, essa técnica
possui um grau de aleatoriedade e as features importantes podem variar sempre
que a técnica for executada. Desta forma, foram realizadas 10 vezes o processo de
seleção de features, a fim de obter cenários alternativos de testes. Cada 1 dos 10
processos executados gerou uma relação de features importantes. Após a execução
desses 10 processos, apenas 3 mostraram variação, sendo que 7 repetiram as
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mesmas features já selecionadas por processos anteriores. Os casos de testes
obtidos de acordo com a seleção de features ficou da seguinte forma:
Para dados Discretos
Cenário 1: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 4
abaixo.
Tabela 4 – Cenário 1: Relação de features discretas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NV
TTR
Honore
PPM
NS
TDV
TV
VU
NP
NA

7.0
2.2
0.7
0.3
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

0.648148
0.851852
0.916667
0.944444
0.972222
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


NV (Número de Verbos)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



PPM (Palavras por Minuto)



NS (Número de Substantivos)



TDV (Taxa de Verbos)

Cenário 2: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 5
abaixo.
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Tabela 5 – Cenário 2: Relação de features discretas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Honore
TDV
PPM
Brunet
NS
NV
TV
VU
NP
NA

2.4
0.6
0.4
0.4
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

0.558140
0.697674
0.790698
0.883721
0.953488
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


NV (Número de Verbos)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



PPM (Palavras por Minuto)



NS (Número de Substantivos)



TDV (Taxa de Verbos)

Cenário 3: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 6
abaixo.
Tabela 6 – Cenário 3: Relação de features discretas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Honore
PPM
TDV
NS
TTR
Brunet
TV
VU
NP
NA

5.2
2.1
1.3
1.0
0.8
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

0.477064
0.669725
0.788991
0.880734
0.954128
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



PPM (Palavras por Minuto)



TDV (Taxa de Verbos)



NS (Número de Substantivos)



NV (Número de Verbos)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)

Para dados contínuos
Cenário 1: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 7
abaixo.
Tabela 7 – Cenário 1: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TTR
VU
TV
Honore
NP
NA
PPM
NS
NV
TDS

5.3
5.0
2.1
1.5
1.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

0.348684
0.677632
0.815789
0.914474
0.980263
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


TTR (Medida de Riqueza Léxica)



VU (Vocabulário Único)



TV (Tamanho do Vocabulário)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



NP (Número de Pronomes)



NA (Número de Adjetivos)

Cenário 2: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 8
abaixo.

72

Tabela 8 – Cenário 2: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#
Feature
Importância
Importância Cumulativa
0
TV
6.2
0.223827
1
Brunet
5.7
0.429603
2
VU
3.6
0.559567
3
TTR
3.0
0.667870
4
NA
2.2
0.747292
5
TDV
1.7
0.808664
6
NP
1.6
0.866426
7
Honore
1.5
0.920578
8
TDA
1.5
0.974729
9
NS
0.7
1.000000
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


TV (Tamanho do Vocabulário)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)



VU (Vocabulário Único)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



NA (Número de Adjetivos)



TDV (Taxa de Verbos)



NP (Número de Pronomes)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



TDA (Taxa de Adjetivos)



NS (Número de Substantivos)

Cenário 3: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 9:
Tabela 9 – Cenário 3: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VU
TTR
Brunet
NP
TDV
TV
Honore
NA
TDS
PPM

10.8
7.8
5.1
3.3
1.4
1.4
1.3
1.1
0.1
0.0

0.334365
0.575851
0.733746
0.835913
0.879257
0.922601
0.962848
0.996904
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


VU (Vocabulário Único)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)



NP (Número de Pronomes)



TDV (Taxa de Verbos)



TV (Tamanho do Vocabulário)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



NA (Número de Adjetivos)



TDS (Taxa de Substantivo)

Cenário 4: O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 10
abaixo.
Tabela 10 – Cenário 4: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TTR
VU
NP
TV
Honore
NA
NS
TDV
TDP
PPM

7.5
5.9
2.2
1.9
1.7
1.6
0.5
0.2
0.1
0.0

0.347222
0.620370
0.722222
0.810185
0.888889
0.962963
0.986111
0.995370
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela acima, as features selecionadas são:


TTR (Medida de Riqueza Léxica)



VU (Vocabulário Único)



NP (Número de Pronomes)



TV (Tamanho do Vocabulário)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



NA (Número de Adjetivos)



NS (Número de Substantivos)



TDV (Taxa de Verbos)
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TDP (Taxa de Pronomes)

3.3.6 Criação de dados (feature engineering)
Partindo das features já existentes descritas na seção 3.2.4, foi avaliada a
possibilidade de criação de novas features, baseadas nas já existentes que tinham
uma representação válida do problema. Foram divididas algumas features em duas,
conforme abaixo:
a) NS = Número total de substantivos, foi extraída a partir da feature TDS
= Taxa de substantivos (Número de substantivos / Total de palavras
ditas).
b) NP = Número total de pronomes, foi extraída a partir da feature TDP =
Taxa de pronomes (Número de pronomes / Total de palavras ditas).
c) NA = Número de adjetivos, foi extraída a partir da feature TODA = Taxa
de adjetivos (Número de adjetivos / Total de palavras ditas).
Dessa forma, a nova lista de features utilizadas ficou conforme quadro 9
abaixo, considerando que:
#1 = Citado por BALDAS, V. et al. (2010)
#2 = Citado por Guinn, Singer e Habash (2014)
#3 = Criado nessa etapa do trabalho

Quadro 9 - Relação de features a serem utilizadas versus estudos bases
Go
# PPM TV VU NS NP NA NV TDS TDP TDA TDV TTR Brunet Honore Pausas Repetições Ahead PI
Utt.

1 X X X
X X X X X X
2
X X X X X
3
X X X
Fonte: Elaborado pelo autor com dados dos estudos

X
X

X
X

X

X

X

X

Essa tarefa foi realizada conforme sugerido por Kotsiantis, S. B. (2007), onde
um especialista sobre o domínio do problema pode auxiliar na criação e identificação
de features de um modelo. Dessa forma, foram utilizados os passos abaixo para a
criação das features:
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1) Brainstorm features
2) Criação de features
3) Valida como essas novas features se comportam no modelo preditivo
4) Repete as etapas anteriores até que as features funcionem
adequadamente no modelo preditivo
3.3.7 Treinamento, validação e testes
Dado o pequeno volume de dados utilizado, foi utilizada a técnicas de
treinamento para dataset pequenos mais indicada, conforme literatura, chamada de
leave-one-out (conforme descrito na seção 2.1.1.5).
A implementação dessa técnica foi realizada por meio da biblioteca auxiliar de
programação scikit-learn, um exemplo do código utilizada encontra-se na figura 21
abaixo:
Figura 21 – Exemplo de utilização do código leave-one-out para treino e teste dos modelos
preditivos

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura acima mostra o funcionamento do algoritmo leave-one-out, o qual
executa um loop sobre todas as amostras e realiza um treinamento utilizando todos
as a mostras menos 1, ou seja, ele pegou as 50 amostras propostas neste trabalho,
removeu a primeira para utilizá-la como teste e treinou o modelo com as 49
amostras restantes. O algoritmo executa esse processo de separar uma amostra
para testes e treinar o modelo com o restante das amostras, para todos as amostras
presentes, assim são executados 1 treinamento e 1 teste para cada uma das 50
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amostras do dataset. Mais informações sobre o algoritmo leave-one-out podem ser
obtidas no capítulo 2 e seção 2.1.1.5.
Os testes dos modelos treinados serão executados com a premissa de ter
poucos dados, dessa forma, técnicas como a leave-one-out já realizam o
treinamento e os testes de uma vez. Serão avaliadas as melhores técnicas para
validar o dataset deste trabalho.
A validação dos modelos preditivos obtidos a partir do processamento dos
algoritmos será feita utilizando as métricas comumente utilizadas para validação de
modelos preditivos definidas na seção 2.1.1.12.
3.4 Seleção dos algoritmos

A seleção dos algoritmos se deu por meio da análise dos estudos, onde foi
decidido a utilização de Naïve Bayes (Multinomial) e Decision Tree (Entropy).
Embora o estudo base deste trabalho tenha utilizado tais algoritmos apenas com
dados discretos, esse trabalho estendeu essa aplicação também para os testes dos
mesmos algoritmos com dados contínuos, no caso Naïve Bayes (Gaussian) e
Decision Tree (Gini).
3.4.1 Criação de modelos preditivos
Nessa etapa foram testados os algoritmos classificadores de ML com
aprendizado supervisionado:
a) Naïve Bayes (Multinomial)
b) Naïve Bayes (Gaussian)
c) Decision Tree (Entropy)
d) Decision Tree (Gini)
Os algoritmos foram executados para a criação dos modelos preditivos,
utilizando como input as features combinadas, definidas na seção 3.2.4. Utilizando
as métricas definidas na seção 2.1.1.8.5, será avaliada a performance individual de
cada algoritmo em relação aos modelos criados e ao estudo base. Essa análise será
descrita no próximo capitulo deste trabalho.
Foi utilizada nessa etapa a linguagem de programação python e a biblioteca
scikit-learn, um exemplo do código gerado pode ser visto na figura 22 abaixo:
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Figura 22 – Exemplo da utilização da biblioteca scikit-learn para a execução dos algoritmos
Naïve Bayes (Multinomial) e Decision Tree (Entropy)

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura acima mostra a criação dos modelos preditivos Naïve Bayes
(Multinomial) e Decision Tree (Entropy), assim como real implementação e utilização
junto como o algoritmo de teste leave-one-out.
A criação de um modelo é simples conforme linha 257 da figura acima. A linha
258 mostra como realizar o treinamento do modelo, utilizando o método fit(x_train,
y_train) e a linha 260 mostra o teste de predição efetivamente por meio do método
predict(x_test). A variação para execução dos outros algoritmos, Naïve Bayes
(Gaussian) e Decision Tree (Gini), foi da seguinte forma:

Figura 23 – Exemplo da utilização da biblioteca scikit-learn para a execução dos algoritmos
Naïve Bayes (Gaussian) e Decision Tree (Gini)

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura acima mostra a criação dos modelos preditivos, Naïve Bayes
(Gaussian) e Decision Tree (Gini), assim como real implementação e utilização junto
como o algoritmo de teste leave-one-out.
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3.4.2 Conclusão
Foi utilizada nessa etapa a linguagem de programação python, versão 3.6.3, e
a

interface

de

desenvolvimento

spyder

(Scientific

Python

Development

Environment), versão 3.2.8. Spyder é parte da plataforma open-source de
desenvolvimento python chamada Anaconda.
Para a criação dos modelos preditivos, serão utilizadas bibliotecas auxiliares
de programação como o scikit-learn, versão 0.19.1, pandas, versão 0.23.1 e numpy
1.15.4. Todas as bibliotecas e o anaconda são open-source e estão disponíveis em:
•

scikit-learn: http://scikit-learn.org

•

pandas: https://pandas.pydata.org/

•

anaconda: https://www.anaconda.com/download/

•

numpy: http://www.numpy.org/
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Introdução

Nesta seção serão analisados os resultados da aplicação da proposta deste
trabalho, assim como serão comparados os resultados obtidos com os trabalhos
anteriores, no que diz respeito à classificação de pessoas com e sem a doença de
Alzheimer.
4.2 Ambiente dos testes

Na classificação dos indivíduos utilizou-se uma base de dados com 50
amostras sendo 18 de pacientes já diagnosticados com Alzheimer e 32 sem
diagnóstico da doença. Para todos os indivíduos foram extraídas as 19 features
propostas por esse trabalho a serem analisadas conforme capítulo 3 item 3.2.4
Features a serem analisadas. O resultado inicial de extração das features pode ser
visto nas tabelas 11 e 12 abaixo, onde os dados brutos ainda não foram limpos nem
transformados.
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Tabela 11 – Features extraídas dos diálogos dos indivíduos com Alzheimer.
#

PPM

TV

VU

NS

NP

NA

NV

TDS

TDP

TDA

TDV

TTR

Brunet

Honore

Pausas

Repetições

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

151
50
40
88
102
77
113
43
125
100
73
35
102
180
69
183
69
43

88
37
33
50
54
48
77
34
73
54
41
31
62
92
41
81
42
30

61
29
27
27
30
32
56
28
48
33
31
27
39
53
26
45
25
23

43
12
17
20
33
20
31
9
30
24
22
12
17
53
16
34
21
9

7
5
0
9
3
4
4
2
14
7
5
0
15
4
5
23
4
4

3
1
1
4
2
0
6
2
1
4
2
1
6
9
3
6
4
2

22
16
6
22
25
17
22
10
28
29
3
7
23
31
15
46
9
10

0.285
0.240
0.425
0.227
0.324
0.260
0.274
0.209
0.240
0.240
0.301
0.343
0.167
0.294
0.232
0.186
0.304
0.209

0.046
0.100
0.000
0.102
0.029
0.052
0.035
0.047
0.112
0.070
0.068
0.000
0.147
0.022
0.072
0.126
0.058
0.093

0.020
0.020
0.025
0.045
0.020
0.000
0.053
0.047
0.008
0.040
0.027
0.029
0.059
0.050
0.043
0.033
0.058
0.047

0.146
0.320
0.150
0.250
0.245
0.221
0.195
0.233
0.224
0.290
0.041
0.200
0.225
0.172
0.217
0.251
0.130
0.233

0.583
0.740
0.825
0.568
0.529
0.623
0.681
0.791
0.584
0.540
0.562
0.886
0.608
0.511
0.594
0.443
0.609
0.698

10.988
8.636
7.939
10.464
10.966
9.908
10.060
8.183
10.791
10.854
10.225
7.519
10.390
11.735
9.918
12.464
9.828
8.549

2.992
5.444
6.866
2.236
2.240
3.181
3.572
6.938
2.785
2.571
4.401
10.038
2.684
2.092
2.973
1.989
2.687
5.247

2
0
2
9
0
0
0
0
0
0
13
0
12
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 12 – Features extraídas dos diálogos dos indivíduos sem Alzheimer.
#

PPM

TV

VU

NS

NP

NA

NV

TDS

TDP

TDA

TDV

TTR

Brunet

Honore

Pausas

Repetições

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

75
61
210
57
277
114
85
80
54
112
68
73
96
126
64
73
193
107
96
245
120
163
59
131
41
71
91
87
84
70
144
61

52
48
120
40
125
67
54
56
37
51
46
48
61
74
42
57
89
63
78
123
76
77
46
71
33
45
57
57
60
52
82
46

39
38
90
27
76
52
42
44
28
24
33
36
42
52
31
48
57
42
65
78
57
54
36
44
27
27
38
43
46
41
56
36

13
15
59
14
75
27
13
23
11
34
19
14
29
36
15
18
64
23
25
66
33
53
14
25
12
17
23
19
22
16
46
17

8
3
11
4
24
3
19
2
6
3
2
8
3
7
5
6
3
10
6
14
15
2
3
15
4
7
8
6
4
7
6
2

7
4
8
2
13
10
8
4
1
1
2
4
2
3
5
5
10
4
4
9
5
8
1
12
0
5
1
7
3
1
3
1

20
14
39
10
63
20
15
13
15
31
19
13
21
26
13
12
31
25
19
58
19
18
17
21
11
18
17
16
20
13
24
14

0.173
0.246
0.281
0.246
0.271
0.237
0.153
0.288
0.204
0.304
0.279
0.192
0.302
0.286
0.234
0.247
0.332
0.215
0.260
0.269
0.275
0.325
0.237
0.191
0.293
0.239
0.253
0.218
0.262
0.229
0.319
0.279

0.107
0.049
0.052
0.070
0.087
0.026
0.224
0.025
0.111
0.027
0.029
0.110
0.031
0.056
0.078
0.082
0.016
0.093
0.063
0.057
0.125
0.012
0.051
0.115
0.098
0.099
0.088
0.069
0.048
0.100
0.042
0.033

0.093
0.066
0.038
0.035
0.047
0.088
0.094
0.050
0.019
0.009
0.029
0.055
0.021
0.024
0.078
0.068
0.052
0.037
0.042
0.037
0.042
0.049
0.017
0.092
0.000
0.070
0.011
0.080
0.036
0.014
0.021
0.016

0.267
0.230
0.186
0.175
0.227
0.175
0.176
0.163
0.278
0.277
0.279
0.178
0.219
0.206
0.203
0.164
0.161
0.234
0.198
0.237
0.158
0.110
0.288
0.160
0.268
0.254
0.187
0.184
0.238
0.186
0.167
0.230

0.693
0.787
0.571
0.702
0.451
0.588
0.635
0.700
0.685
0.455
0.676
0.658
0.635
0.587
0.656
0.781
0.461
0.589
0.813
0.502
0.633
0.472
0.780
0.542
0.805
0.634
0.626
0.655
0.714
0.743
0.569
0.754

9.483
8.761
11.324
9.023
12.622
10.661
9.978
9.539
9.011
11.779
9.425
9.633
10.138
10.776
9.437
9.042
12.297
10.578
9.247
12.022
10.413
12.031
8.740
11.166
8.050
9.724
10.124
9.893
9.532
9.148
11.044
8.896

4.267
5.377
3.445
3.505
2.089
4.343
4.665
4.904
4.746
1.844
3.862
4.293
3.239
3.203
4.228
6.798
2.434
2.957
6.054
2.288
3.848
3.027
5.195
2.484
6.821
2.701
3.063
4.198
4.454
5.124
2.922
5.153

1
1
4
0
0
0
4
0
0
3
2
0
0
12
9
0
0
0
8
11
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
1
0

0
0
0
0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme as duas 12 e 12 acima, percebe-se que 2 features classificadas
com uma significância estatística relevante pelo estudo anterior não apareceram,
são elas: % of go-ahead utterances e palavras incompletas. Adicionalmente, outras
2 features, pausas e repetições, apareceram com dados ruidosos. As tabelas acima
mostram os dados brutos, logo após os textos serem classificados em POS,
utilizando o Google NLP, e a extração das features da base de dados sql.
4.3 Avaliação dos resultados

Essa etapa levou em consideração os resultados de F1 Score obtidos por
cada caso de teste. Os testes foram separados basicamente em dois tipos:
Utilizando dados contínuos ou dados discretos.
Os dados contínuos foram utilizados para a execução dos algoritmos:
a) Naïve Bayes (Gaussian);
b) Decision Tree (Entropy);
enquanto os dados discretos foram utilizados para a execução dos algoritmos
abaixo:
a) Naïve Bayes (Multinomial);
b) Decision Tree (Gini).
Um outro fator importante na realização dos testes foi o fato de 2 features,
GO_AHEAD (Go-Ahead Utterances) e Palavras Incompletas (Número de
Palavras Incompletas), classificadas como estatisticamente significante pelo
estudo anterior, que não apareceram neste trabalho.
Conjectura-se que a forma de captação dos diálogos baseados em uma
entrevista guiada na descrição da Figura o Roubo do Biscoito, conforme
Apêndice D, ao invés de uma conversa espontânea, como feito pelo estudo
de Guinn, Singer e Habash (2014), pode ter interferido para a ausência das
mesmas. Uma outra hipótese é de que essas features não são possíveis de
serem extraídas utilizando uma ferramenta de NLP, uma vez que não são
passíveis de interpretação e contagem pela técnica de POS. Dessa forma,
essas duas features foram geradas de forma sintética utilizando os dados de
média e desvio padrão fornecidos pelo estudo base. A utilização dessas duas
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features nos testes teve o caráter de complementar o resultado já obtido pelos
testes sem a utilização das mesmas.
Da mesma forma como descrito no parágrafo anterior, a feature pausas pode
ter sido impactada pela forma como os diálogos foram conduzidos ou pela
forma como foram transcritas. A transcrição utilizou como identificação dessa
feature três pontos seguidos (...), toda vez que apareceram os três pontos foi
assumido que isso era uma pausa, essa hipótese foi validada com a equipe
da Profa. Dra.Marcia Radanovic. Apesar da feature pausa ter aparecido na
extração, a qualidade dela estava comprometida por muita ausência de
valores para diversos indivíduos, assim, após calcular p-value e identificar que
a mesma não tinha significância estatística para auxiliar na classificação, foi
desconsiderada e gerada novamente de forma sintética com base nos valores
de média e desvio padrão fornecidos pelo artigo.
A avaliação dos resultados será dividida entre dois cenários principais de
testes:
1) Sem utilização de features sintéticas
2) Com a utilização de features sintéticas
Os casos de testes detalhados executados nesse trabalho encontram-se no
Apêndice C deste trabalho.
4.3.1 Sem utilização de features sintéticas
Os resultados obtidos sem a utilização de features sintéticas obteve uma
eficácia máxima de 66,67% para a classificação dos doentes de Alzheimer, esse
percentual ficou aproximadamente 11% abaixo do resultado máximo obtido pelo
estudo anterior. A classificação dos não doentes obteve uma eficácia de 85,71%
sendo aproximadamente 5% melhor que o resultado máximo obtido pelo estudo
anterior, as tabelas 13 e 14 abaixo exemplificam essa comparação:
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Tabela 13 – Comparação do resultado obtido pelo algoritmo Naïve Bayes (Multinomial)
do estudo anterior e Naïve Bayes (Multinomial) deste trabalho sem features sintéticas. (A) Resultado do estudo anterior, (B) – Resultado deste trabalho
Alzheimer
Prec. (A)
80.80%

Prec. (A)
79.30%

Prec. (B)
60.00%

Recall (A)
75.00%

Recall (B)
66.67%

F1 Score (A)
77.79%

F1 Score (B)
63.16%

Prec. (B)
80.00%

Sem Alzheimer
Recall (A)
Recall (B)
82.10%
75.00%

F1 Score (A)
80.68%

F1 Score (B)
77.42%

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima mostra que a utilização do Naïve Bayes (Multinomial), sem a
utilização de features sintéticas, obteve um resultado próximo do estudo base para
classificação dos não doentes, enquanto ficou 11% pior na classificação dos doentes
de Alzheimer.
Avaliando o desempenho do algoritmo Decision Tree (Entropy), percebe-se
que o resultado obtido por este estudo foi similar na classificação dos doentes e
significantemente superior, 18%, na classificação dos não doentes, conforme tabela
14 abaixo.
Tabela 14 – Comparação do resultado obtido pelo algoritmo Decision Tree (Entropy) do
estudo anterior e Decision Tree (Entropy) deste trabalho sem features sintéticas. (A) Resultado do estudo anterior, (B) – Resultado deste trabalho
Alzheimer
Prec. (A)
66.70%

Prec. (A)
67.90%

Prec. (B)
83.33%

Recall (A)
66.70%

Recall (B)
55.56%

F1 Score (A)
66.70%

F1 Score (B)
66.67%

Prec. (B)
78.95%

Sem Alzheimer
Recall (A)
Recall (B)
67.90%
93.75%

F1 Score (A)
67.90%

F1 Score (B)
85.71%

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez que esse cenário de teste não utilizou apenas as features
estatisticamente significante, a técnica utilizada para seleção de features, a feature
importance, se mostrou uma alternativa viável para seleção de features na falta ou
escassez de dados com o p-value < 0,05.
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4.3.2 Com utilização de features sintéticas
Os resultados obtidos com a utilização de features sintéticas obteve uma
eficácia máxima de 89,47% para a classificação dos doentes de Alzheimer, esse
percentual ficou 11,7% acima do resultado máximo obtido pelo estudo anterior. A
classificação

dos

não

doentes

obteve

uma

eficácia

de

93,55%

sendo

aproximadamente 13% melhor que o resultado máximo obtido pelo estudo anterior,
as tabelas 15 e 16 abaixo exemplificam essa comparação:
Tabela 15 – Comparação do resultado obtido pelo algoritmo Naïve Bayes
(Multinomial) do estudo anterior e Naïve Bayes (Gaussian) deste trabalho com
features sintéticas. (A) - Resultado estudo anterior, (B) – Resultado deste trabalho
Alzheimer
Prec. (A)
80.80%

Prec. (A)
79.30%

Prec. (B)
85.00%

Recall (A)
75.00%

Recall (B)
94.44%

F1 Score (A)
77.79%

F1 Score (B)
89.47%

Prec. (B)
96,67%

Sem Alzheimer
Recall (A)
Recall (B)
82.10%
90,63%

F1 Score (A)
80.68%

F1 Score (B)
93,55%

Fonte: Elaborado pelo autor
A tabela acima mostra que a utilização do Naïve Bayes (Gaussian) com a
utilização de features sintéticas, obteve um resultado superior ao do estudo base
para classificação dos não doentes e dos doentes de Alzheimer.
Esse cenário de teste sugere que a utilização das features estatisticamente
significantes apontadas pelo estudo possuem uma influência direta na classificação
apenas quando utilizado o método de classificação sob variáveis do tipo contínua.
Ao incorporar as mesmas ao modelo preditivo, sua eficácia superou em todos os
aspectos (precision, recall, f1 score) os resultados obtidos pelo estudo anterior.
Interessante observar que, os algoritmos baseados em classificação descritiva,
Naïve Bayes (Multinomial) e Decision Tree (Entropy), não tiveram melhoria de
performance com as features sintéticas, conforme tabela 16 abaixo:
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Tabela 16 – Comparação do resultado obtido pelo algoritmo Naïve Bayes (Multinomial) do
estudo anterior e Naïve Bayes (Multinomial) deste trabalho com features sintéticas. (A) Resultado estudo anterior, (B) – Resultado deste trabalho
Alzheimer
Prec. (A)
80.80%

Prec. (A)
79.30%

Prec. (B)
20.00%

Recall (A)
75.00%

Recall (B)
5.56%

F1 Score (A)
77.79%

F1 Score (B)
8.70%

Prec. (B)
62,22%

Sem Alzheimer
Recall (A)
Recall (B)
82.10%
87,50%

F1 Score (A)
80.68%

F1 Score (B)
72,73%

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima mostra que a incorporação das features sintéticas ao modelo
discreto do Naïve Bayes (Mutinomial) não foi eficaz para a melhorar a performance
da classificação.
Quando comparado o algoritmo Decision Tree, o resultado é semelhante à
analise anterior, enquanto as features sintéticas melhoraram o desempenho do
classificador de dados contínuos, Decision Tree (Gini), não houve melhora para o
classificador discreto, Decision Tree (Entropy), conforme tabelas 17 e 18 abaixo:
Tabela 17 – Comparação do resultado obtido pelo algoritmo Decision Tree (Entropy) do
estudo anterior e Decision Tree (Gini) deste trabalho com features sintéticas. (A) - Resultado
do estudo anterior, (B) – Resultado deste trabalho
Alzheimer
Prec. (A)
66,70%

Prec. (A)
67,90%

Prec. (B)
71,43%

Recall (A)
66,70%

Recall (B)
83,33%

F1 Score (A)
66,70%

F1 Score (B)
76,92%

Prec. (B)
89,66%

Sem Alzheimer
Recall (A)
Recall (B)
67.90%
81,25%

F1 Score (A)
67.90%

F1 Score (B)
85,25%

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima mostra que a incorporação das features sintéticas ao modelo
continuo do Decision Tree (Gini) foi eficaz para a melhorar a performance da
classificação, deixando ambos os dados de f1 score iguais ou maiores que os
obtidos pelo estudo anterior.
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Tabela 18 – Comparação do resultado obtido pelo algoritmo Decision Tree (Entropy) do
artigo do estudo anterior e Decision Tree (Entropy) deste trabalho com features sintéticas.
(A) - Resultado do estudo anterior, (B) – Resultado deste trabalho
Alzheimer
Prec. (A)
66,70%

Prec. (A)
67,90%

Prec. (B)
64,29%

Recall (A)
66,70%

Recall (B)
50,00%

F1 Score (A)
66,70%

F1 Score (B)
56,25%

Prec. (B)
75,00%

Sem Alzheimer
Recall (A)
Recall (B)
67.90%
84,38%

F1 Score (A)
67.90%

F1 Score (B)
79,41%

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima mostra que a incorporação das features sintéticas ao modelo
continuo do Decision Tree (Entropy) não foi eficaz para a melhorar a performance da
classificação dos doentes de Alzheimer, embora tenha obtido uma eficácia melhor
para os não doentes quando comparado com o resultado do estudo anterior.

4.4 Considerações finais

A tabela 19 abaixo sintetiza todos os resultados obtidos através dos 22 casos
de testes executados. Os resultados estão ordenados pelo maior valor de f1 score
para a classificação dos doentes de Alzheimer e posteriormente pelo maior valor de
f1 score para a classificação dos não doentes.
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Tabela 19 – Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem Alzheimer para todos os cenários de testes realizados
Alzheimer
Caso teste
9
9
4
4
7
8
2
3
6
5
9
5
1
8
7
6
3
2
1
1
9
1

Prec.
85.00%
71.43%
83.33%
60.00%
60.00%
60.00%
57.89%
57.89%
57.89%
62.50%
64.29%
46.15%
44.00%
41.38%
50.00%
40.74%
58.33%
50.00%
29.41%
22.22%
20.00%
0.00%

Recall
94.44%
83.33%
55.56%
66.67%
66.67%
66.67%
61.11%
61.11%
61.11%
55.56%
50.00%
66.67%
61.11%
66.67%
50.00%
61.11%
38.89%
33.33%
27.78%
22.22%
5.56%
0.00%

Fonte: Elaborado pelo autor

Sem Alzheimer
F1 Score
89.47%
76.92%
66.67%
63.16%
63.16%
63.16%
59.46%
59.46%
59.46%
58.82%
56.25%
54.55%
51.16%
51.06%
50.00%
48.89%
46.67%
40.00%
28.57%
22.22%
8.70%
0.00%

Prec.
96.67%
89.66%
78.95%
80.00%
80.00%
80.00%
77.42%
77.42%
77.42%
76.47%
75.00%
75.00%
72.00%
71.43%
71.88%
69.57%
71.05%
68.42%
60.61%
56.25%
62.22%
63.27%

Recall
90.63%
81.25%
93.75%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
81.25%
84.38%
56.25%
56.25%
46.88%
71.88%
50.00%
84.38%
81.25%
62.50%
56.25%
87.50%
96.88%

F1 Score
93.55%
85.25%
85.71%
77.42%
77.42%
77.42%
76.19%
76.19%
76.19%
78.79%
79.41%
64.29%
63.16%
56.60%
71.88%
58.18%
77.14%
74.29%
61.54%
56.25%
72.73%
76.54%

Algoritmo
Naïve Bayes (Gaussian)
Decision Tree (Gini)
Decision Tree (Entropy)
Naïve Bayes (Multinomial)
Decision Tree (Gini)
Decision Tree (Gini)
Naïve Bayes (Multinomial)
Naïve Bayes (Multinomial)
Decision Tree (Gini)
Decision Tree (Gini)
Decision Tree (Entropy)
Naïve Bayes (Gaussian)
Naïve Bayes (Gaussian)
Naïve Bayes (Gaussian)
Naïve Bayes (Gaussian)
Naïve Bayes (Gaussian)
Decision Tree (Entropy)
Decision Tree (Entropy)
Decision Tree (Entropy)
Decision Tree (Gini)
Naïve Bayes (Multinomial)
Naïve Bayes (Multinomial)

Dados
Contínuo
Contínuo
Discreto
Discreto
Contínuo
Contínuo
Discreto
Discreto
Contínuo
Contínuo
Discreto
Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo
Discreto
Discreto
Discreto
Contínuo
Discreto
Discreto

Sintético?
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
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A utilização da técnica feature importance para o processo de feature
engineering se mostrou satisfatória e pode ser utilizada como alternativa ao
processo de seleção por meio da utilização do p-value.
As variáveis, apontadas como estatisticamente significativa pelo estudo, se
mostraram potencialmente relevantes para a classificação de indivíduos onde o
idioma é o português nos testes realizados.
Os algoritmos que utilizam dados contínuos se mostraram mais eficazes
quando utilizadas as 3 features sintéticas, enquanto os algoritmos que utilizam
dados discretos foram melhores sem a utilização de features sintéticas.
Quando comparado entre todos os testes realizados, os algoritmos que usam
dados contínuos foram melhores classificadores do que os que usam dados
discretos.
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
5.1 Introdução

Nesta seção serão apresentadas as conclusões deste trabalho, suas
contribuições, as limitações encontradas e recomendações para trabalhos futuros na
área de engenharia de software.
5.2 Contribuições

No que tange a classificação de indivíduos com e sem Alzheimer por meio do
processamento de textos de diálogos transcritos, esse trabalho contribuiu na
verificação da viabilidade técnica e prática de replicar trabalhos anteriores realizados
no idioma Inglês e turco para o idioma português. As análises comparativas
fornecem dados sobre a eficácia da utilização dos algoritmos Naïve Bayes e
Decision Tree, que podem auxiliar como ponto de partida para possíveis trabalhos
no mesmo tema deste estudo. A técnica feature importance utilizada na seleção de
features foi abordada neste estudo e pode servir de alternativa para o processo de
feature engineering.
5.3 Conclusões

Este trabalho apresentou a aplicação de técnicas de machine learning para
auxiliar o diagnóstico da doença de Alzheimer por meio do processamento de textos
transcritos de diálogos. Mostramos que existe uma relação de features que é
estatisticamente significante entre indivíduos com e sem a doença de Alzheimer, no
que diz respeito à análise do diálogo transcrito. Foram avaliados 50 indivíduos
divididos entre 18 doentes e 32 sem a doença, obtendo uma eficácia de 66,67% na
classificação dos indivíduos doentes e 85,71% na classificação dos indivíduos não
doentes. A técnica aplicada neste estudo foi para as extremidades da doença de
Alzheimer, onde o indivíduo estava em um estágio avançado da doença, ou não
possuía qualquer problema de demência. Aplicar a técnica em estágios anteriores
ao estágio avançado da doença seria um grande passo para auxiliar nos estudos de
um diagnóstico antecipado da doença de Alzheimer.
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5.4 Limitações
Na realização deste trabalho foram identificadas possíveis limitações que
podem influenciar o resultado obtido, são elas:


Os artigos utilizados como base deste estudo não deixam claro qual a
gravidade da demência dos indivíduos analisados. Os artigos
mencionam que são pacientes em estado avançado da DA, porém não
mencionam a gravidade da demência, o que pode ter afetado a
existência de algumas features;



A forma de condução do dialogo guiada por meio da utilização da
Figura o Roubo do Biscoito pode ter interferido na geração de features
importantes para o trabalho. Features como filler words (palavras de
preenchimento) e go-ahead utterances, que foram identificadas como
features estatisticamente significantes e não apareceram neste estudo,
são características mais presentes em diálogos espontâneos e não
guiados;



A falta de padronização na transcrição dos diálogos pode ter afetado a
geração de features importantes para o trabalho. Alguns transcritores
utilizaram reticências (...) como pausas, outros usaram palavras como
“janelaaaa” e outros ainda não transcreveram algumas pausas que, ou
ouvir o áudio original gravado, nitidamente existiam. Erros gramaticais
de

português

durante

a

transcrição

podem

ter

impactado

o

processamento da classificação dos indivíduos, palavras como “mau”
foram escritas no lugar de “mal”;


A baixa quantidade de amostras poder ter influenciado no resultado de
alguns casos de testes. A condução deste trabalho se deu em
adjacentemente com um grupo de estudos da faculdade de medicina
da USP da área de fonoaudiologia, dessa forma, a base de dados
recebida estava condicionada à quantidade de pacientes necessários
pelo grupo principal par sua pesquisa;



A utilização de NLP para extração de features pode ter impactado os
resultados de classificação. O Google NLP API classifica os textos em
POS Tag utilizando estritamente os textos transcritos, dessa forma,
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problemas decorrentes da transcrição como erros de digitação e/ou
omissão de palavras e expressões, impactam diretamente a extração
das features.

5.5 Sugestões para trabalhos futuros
Na realização deste trabalho foram identificados alguns aspectos que podem
contribuir com mais conhecimento para o meio científico, com mais experimentos e
uma análise mais detalhada de aspectos que não foram abordados como foco do
trabalho. Esses aspectos foram organizados na forma de trabalhos futuros e sugerese:


Replicar esse estudo utilizando diálogos coletados por meio de
conversas informais;



Aplicar as técnicas desenvolvidas neste trabalho para indivíduos que
estão classificados como CCL (Comprometimento Cognitivo Leve);



Aplicar outros algoritmos que não foram abordados neste trabalho;



Executar as técnicas deste trabalho utilizando uma maior seleção de
amostras.
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APÊNDICE A – Revisão Sistemática Bibliográfica

O estado da arte sobre o tema da pesquisa foi obtido por meio de uma
revisão bibliográfica sistemática utilizando a metodologia PRISMA, citado no estudo
de Liberati et al. (2009), como referência para avaliar adequadamente a qualidade e
a quantidade dos artigos relacionados ao tema desse trabalho.
Nesta etapa será mostrada a bibliometria desta revisão e os estudos recentes
associados ao tema pesquisado.
Foi definida a questão norteadora Q1, contendo o tema a ser tratado, que foi
respondida conforme quadro 10 abaixo.
Q1): Que pesquisas já foram realizadas envolvendo algoritmos para criação
de soluções para o diagnóstico de Doença de Alzheimer?
As fontes de dados utilizadas nesse trabalho de revisão sistemática e suas
respectivas avalições no WebQualis foram:
a) FD1: ACM Digital Library (WebQualis A1)
b) FD2: IEEE Xplorer Digital Library (WebQualis A1)
c) FD3: PubMed (WebQualis B3)
d) FD4: Science Direct (WebQualis B5)
e) FD5: Scopus (WebQualis B5)
As strings (critérios de pesquisa) utilizadas foram:
I.

TERMO_1: acmdlTitle:(Alzheimer*) AND keywords.author.keyword:
(Alzheimer*) AND recordAbstract:("Algorithm" "Process" "Set of Rules"
"Mechanism" "Engine" "Machine" "System" "Computer") AND
recordAbstract:(Diagnosis Diagnostic Diagnose Identification
Perception Warning "Warning Sign" Detection)

II.

TERMO_2: (("Document Title":Alzheimer* AND "Author
Keywords":Alzheimer* AND ("Algorithm" OR "Process" OR "Set of
Rules" OR "Mechanism" OR "Engine" OR "Machine") AND ("Diagnosis"
OR "Diagnostic" OR "Diagnose" OR "Identification" OR "Perception"
OR "Warning" OR "Warning Sign" OR "Detection")))

III.

TERMO_3: ((((((Alzheimer*[Title]) AND Alzheimer*[Title/Abstract]) AND
("Algorithm"[Title/Abstract] OR "Process"[Title/Abstract] OR "Set of
Rules"[Title/Abstract] OR "Mechanism"[Title/Abstract] OR
"Engine"[Title/Abstract] OR "Machine"[Title/Abstract])) AND
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("Diagnosis"[Title/Abstract] OR "Diagnostic"[Title/Abstract] OR
"Diagnose"[Title/Abstract] OR "Identification"[Title/Abstract] OR
"Perception"[Title/Abstract] OR "Warning"[Title/Abstract] OR "Warning
Sign"[Title/Abstract] OR "Detection"[Title/Abstract]))) AND ( (
systematic[sb] OR cam[sb] ) ))
IV.

TERMO_4: TITLE(Alzheimer*) AND KEYWORDS(Alzheimer*) AND
ABSTRACT(("Algorithm" OR "Process" OR "Set of Rules" OR
"Mechanism" OR "Engine" OR "Machine") AND ("Diagnosis" OR
"Diagnostic" OR "Diagnose" OR "Identification" OR "Perception" OR
"Warning" OR "Warning Sign" OR "Detection"))[All Sources(Computer
Science)]

V.

TERMO_5: TITLE ( alzheimer* ) AND KEY ( alzheimer* ) AND ABS (
"Algorithm" OR "Process" OR "Set of Rules" OR "Mechanism" OR
"Engine" OR "Machine" ) AND ABS ( "Diagnosis" OR "Diagnostic" OR
"Diagnose" OR "Identification" OR "Perception" OR "Warning" OR
"Warning Sign" OR "Detection" ) AND ( LIMITTO ( SUBJAREA ,
"COMP" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI" ) )

Quadro 10 - Resultado da revisão sistemática:
FD1

FD2

FD3

Termos de
pesquisa

TERMO_1

TERMO_2

Campos
pesquisados

Title, Key
Words and
Abstract

Title and Key Title and
Words
Abstract

Data da
pesquisa

TERMO_3

FD4

FD5

TERMO_4

TERMO_5

Title, Key
Words and
Abstract

Title, Key
Words and
Abstract

19/10/2016

19/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

Resultado: 325
69 artigos
artigos no total
Fonte: Elaborado pelo autor

70 artigos

77 artigos

41 artigos

68 artigos

Aplicação do PRISMA

Após a pesquisa, foi aplicado o fluxograma proposto pelo PRISMA, conforme
descrito na subseção 1.5.1.1 tarefa 8. O fluxograma prevê que sejam aplicados
filtros para exclusão de artigos não relevantes ao tema da pesquisa e assim,
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obtenha-se em uma relação apenas de artigos que contribuem efetivamente para
responder à questão da pesquisa definida.
Abaixo são exibidos, em tabelas, os resultados de cada filtro aplicado para a
exclusão de artigos que não são relevantes.
Filtro 1: Uma vez que se utilizou 5 fontes de dados diferentes, alguns artigos
aparecerem mais de uma vez e fontes diferentes. Este filtro removeu esta
duplicidade, conforme tabela 20 abaixo:
Tabela 20 - Filtro 1: Excluídos 63 artigos duplicados
FD1
FD2
FD3
Total: 262
67 artigos
64 artigos
76 artigos

FD4
15 artigos

FD5
41 artigos

Fonte: Elaborado pelo autor

Filtro 2: Utilizando a bibliometria gerada e explicada na subseção anterior,
foram excluídos todos os artigos com mais de 10 anos de publicação, com exceção
de 1 único artigo que possui um número relevante de citações, dessa forma, foi
incluída uma regra de forma que: artigos com mais de 10 anos de publicação porém
com mais de 500 citações deveriam ser considerados, conforme tabela 21 abaixo:
Tabela 21 - Filtro 2: Excluídos 30 artigos, os quais foram publicados há mais de 10 anos, ou
o total de citações é menor do que 500.
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 232
63 artigos
61 artigos
62 artigos
13 artigos
33 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor

Filtro 3: Todos os 232 artigos mantidos foram analisados através da leitura do
título e do abstract. Todo artigo que não respondesse à questão norteadora foi
excluído, conforme tabela 22 abaixo:
Tabela 22 - Filtro 3: Excluídos 85 artigos após ler o título e o abstract e eles não
responderem à pergunta Q1
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 147
56 artigos
52 artigos
6 artigos
10 artigos
23 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor
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Filtros 4 e 5: Dentre os artigos remanescentes, algumas surveys foram
selecionadas. Esse excluiu todos os artigos que apareceram individualmente e nas
surveys, conforme tabelas 23 e 24 abaixo:
Tabela 23 - Filtro 4: Excluídos 10 artigos que já aparecem na survey: On the early diagnosis
of Alzheimer’s Disease from multimodal signals: A survey
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 137
49 artigos
51 artigos
6 artigos
9 artigos
22 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 24 - Filtro 5: Excluídos 2 artigos que já aparecem na survey: A Survey on Computer
Aided Techniques for Diagnosing Alzheimer Disease
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 135
47 artigos
51 artigos
6 artigos
9 artigos
22 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor

Filtros 6, 7, 8, 9 e 10: Nesta etapa, 135 artigos haviam sidos selecionados
após aplicar as regras básicas do PRISMA para exclusão de estudos que não
respondem à questão norteadora. Uma leitura completa e minuciosa de todos os
135 artigos mantidos foi realizada e assim excluídos mais 131 artigos, mantendo
apenas os 4 artigos relevantes e que direcionaram a execução desse trabalho,
conforme tabelas 25, 26, 27, 28 e 29 abaixo:
Tabela 25 - Filtro 6: Excluídos 91 artigos, os quais o assunto trata de exames de imagem
(MRI, PET-SCAN, etc)
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 44
12 artigos
19 artigos
4 artigos
1 artigos
8 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 26 - Filtro 7: Excluídos 8 artigos, os quais o assunto trata de biomarcadores
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 36
11 artigos
16 artigos
2 artigos
1 artigos
6 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 27 - Filtro 8: Excluídos 8 artigos, os quais o assunto trata de genética
FD1
FD2
FD3
FD4
Total: 34
11 artigos
14 artigos
2 artigos
1 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor

FD5
6 artigos
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Tabela 28 - Filtro 9: Excluídos 8 artigos, os quais o assunto trata de processamento de sinal
digital
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 26
11 artigos
11 artigos
2 artigos
0 artigos
2 artigos
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 29 - Filtro 10: Excluídos 22 artigos, os quais o artigo não trata de utilização de
machine learning para diagnóstico de Alzheimer
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
Total: 4
2 artigos
1 artigo
0 artigos
0 artigos
1 artigo
Fonte: Elaborado pelo autor

Os 4 artigos finais selecionados são:
I.

Artigo 1: GUINN, C.; SINGER, B.; HABASH, A. A comparison of
syntax, semantics, and pragmatics in spoken language among
residents with Alzheimer's disease in managed-care facilities.

II.

Artigo 2: KHODABAKHSH, A.; KUSCUOGLU, S.; DEMIROGLU C.
Detection of Alzheimer’s disease using prosodic cues in conversational
speech.

III.

Artigo 3: KHODABAKHSH, A.; KUSCUOGLU, S.; DEMIROGLU C.
Natural Language Features for Detection of Alzheimer’s Disease in
Conversational Speech.

IV.

Artigo 4: BALDAS, V. et al. Early Diagnosis of Alzheimer’s Type
Dementia Using Continuous Speech Recognition.
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APÊNDICE B - Bibliometria da Revisão Sistemática

Nesta subseção será apresentada a bibliometria resultante da revisão
sistemática, a qual serviu de critério para filtrar os estudos selecionados e excluir
estudos irrelevantes à questão norteadora.
Total de artigos distribuídos ao longo dos anos de publicação dos
estudos: Percebe-se pelo gráfico abaixo da figura 24, que o maior volume de
pesquisa sobre o tema se concentra nos últimos 10 anos da data de realização da
revisão. Um dos filtros aplicados, que será visto na próxima subseção, foi a exclusão
de artigos com mais de 10 anos de publicação.
Figura 24 – Gráfico de total de artigos distribuídos ao longo dos anos de publicação dos
estudos

Fonte: Elaborado pelo autor

Total de autores distribuídos ao longo dos anos de publicação dos
estudos: Assim como o gráfico anterior mostrado na figura 24, a figura 25 abaixo
corrobora com a decisão de excluir artigos com mais de 10 anos de publicação, uma
vez que o engajamento de autores também aumentou nos últimos 10 anos e não
apenas a quantidade de artigos publicados.
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Figura 25 – Gráfico de total de autores distribuídos ao longo dos anos de publicação dos
estudos

Fonte: Elaborado pelo autor

Total de artigos por ano versus soma de citações dos artigos por ano: A
figura 26 abaixo auxiliou, em forma de exceção, a incluir um único artigo com mais
de 10 anos de publicação. Ao analisar o gráfico abaixo, infere-se que se trata de um
estudo importante pelo alto número de citações, dessa forma, foi incluído um único
artigo fora da regra do período máximo de publicação que possui mais de 1300
citações por outros estudos.
Figura 26 – Gráfico de total de artigos versus soma de citações dos artigos por ano

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE C - Casos de Testes

Nesta seção são apresentados os detalhes de cada um dos casos de teste e
seus resultados.
Objetivo geral dos testes

Como proposta desse trabalho, o objetivo geral dos testes foi obter uma
eficácia igual ou maior à obtida pelo estudo anterior. Com base nessa proposta, o
resultado esperado para todos os cenários de testes é um F1 Score maior ou igual
ao descrito na tabela 30 abaixo. F-Score será utilizado para avaliar a eficácia geral
do algoritmo, ou seja, tanto na classificação de doentes como não doentes, ele é a
relação entre o precision e o recall da seguinte forma:
2

1
1
�𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟çã𝑜𝑜� + �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜�

Tabela 30 – Resultados de precision, recall e F1 Score obtidos pelo estudo anterior
Alzheimer
Sem Alzheimer
Prec.
Recall F1 Score Prec.
Recall F1 Score
Algoritmo
Dados
Naïve Bayes
80.80% 75.00% 77.79% 79.30% 82.10% 80.68%
Discreto
(Multinomial)
66.70% 66.70% 66.70% 67.90% 67.90% 67.90%
Decision Tree
Discreto
Fonte: GUINN, C.; SINGER, B.; HABASH (2014)
a) Utilizando features estatisticamente significantes (p-value < 0.05)

Para esse cenário de teste foi utilizada a mesma técnica de feature
engineering demonstrada no estudo anterior, onde aplicou-se o teste estatístico TTest para identificar o p-value para cada feature, o resultado dessa análise pode ser
visto na tabela 31 abaixo. O p-value aplicado para esse case de teste, mede a
probabilidade de uma feature se mostrar afetada pela DA por acaso, ou seja,
considerando que a hipótese nula de que a features foi alterada por acaso é de 95%,
caso o p-value seja menor de até 5% (p-value < 0,05), ignoramos essa hipótese nula
e consideramos a hipótese alternativa de que a feature não foi afetada por acaso,
consequentemente temos uma probabilidade de 95% de que a feature foi alterada
em decorrência do declínio cognitivo da DA.
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Tabela 31 – Métricas contrastando indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer com
indivíduos sem a doença.
Sem Alzheimer
Com Alzheimer
Teste-T
#
Features
(média & desvio
(média & desvio
(p-value)
padrão)
padrão)
1 PPM
105.875 (56.741)
91.278 (45.678)
0.1634
2 TV
63.531 (23.648)
53.778 (20.366)
0.0667
3 VU
45.281 (15.594)
35.556 (11.823)
0.0085
4 NS
27.813 (17.673)
23.5 (11.903)
0.1549
5 NP
7.063 (5.297)
6.389 (5.751)
0.3426
6 NA
4.781 (3.489)
3.167 (2.358)
0.0290
7 NV
21.406 (12.075)
18.944 (10.827)
0.2319
8 TDS
0.254 (0.044)
0.264 (0.062)
0.2721
9 TDP
0.071 (0.043)
0.066 (0.042)
0.3342
10 TDA
0.045 (0.027)
0.035 (0.017)
0.0489
11 TDV
0.208 (0.045)
0.208 (0.064)
0.4945
12 TTR
0.642 (0.104)
0.632 (0.117)
0.3774
13 Brunet
10.111 (1.175)
9.968 (1.339)
0.3538
14 Honore
3.985 (1.293)
3.941 (2.181)
0.4689
15 Pausas
1.938 (3.369)
2.167 (4.328)
0.4238
17 Repetições
0.344 (0.787)
0.167 (0.383)
0.1457
Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela 31 mostra que apenas 3 obtiverem um valor
estatisticamente significante e que foram utilizadas neste cenário de teste (< 0.05),
são elas:


VU (Vocabulário Único)



NA (Número de Adjetivos)



TDA (Taxa de Adjetivos)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Multinomial)



Naïve Bayes (Gaussian)



Decision Tree (Gini)



Decision Tree (Entropy)

Tipos de dados utilizados:


Discreto



Contínuo
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Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 32 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
51,16 % e para os não doentes, 63,16%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Naïve Bayes Gaussiano,
utilizando dados contínuos.
Tabela 32 – Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
utilizando features estatisticamente mais significantes (p-value < 0.005)
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Score
Score
44.00% 61.11% 51.16% 72.00% 56.25% 63.16% Naïve Bayes (Gaussian)
29.41% 27.78% 28.57% 60.61% 62.50% 61.54% Decision Tree (Entropy)
22.22% 22.22% 22.22% 56.25% 56.25% 56.25% Decision Tree (Gini)
0.00% 0.00% 0.00% 63.27% 96.88% 76.54% Naïve Bayes (Multinomial)

Alzheimer

Dados
Contínuo
Discreto
Contínuo
Discreto

Fonte: Elaborado pelo autor
b) Utilizando algoritmo gradient boosting para a seleção de features discretas
importantes

Neste cenário de testes, as features testadas foram selecionadas com base
no processo chamado feature importance, realizado pelo algoritmo gradient
boosting, conforme descrito no capítulo 2 seção 2.1.1.6. A seleção de features por
meio da importância definida por este algoritmo é não-determinística, ou seja, essa
técnica possui um grau de aleatoriedade e as features importantes podem variar
sempre que a técnica for executada. Desta forma, foram realizadas 10 vezes o
processo de seleção de features, a fim de obter cenários alternativos de testes.
Cada 1 dos 10 processos executados gerou uma relação de features importantes.
Após a execução desses 10 processos, apenas 3 mostraram variação, sendo que 7
repetiram as mesmas features já selecionadas por processos anteriores.
Esta etapa foi dividida em 3 itens, os quais abordaram o teste realizado com
cada uma das 3 distintas relações de features selecionadas pelo algoritmo.

107

Este cenário utilizou a base de dados de forma discreta, na qual os dados das
features foram convertidos para a seguinte escala:


0 (muito baixo)



1 (baixo)



2 (médio)



3 (alto)



4 (muito alto)

Cenário 1

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 33 abaixo.
Tabela 33 – Cenário 1: Relação de features importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NV
TTR
Honore
PPM
NS
TDV
TV
VU
NP
NA

7.0
2.2
0.7
0.3
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

0.648148
0.851852
0.916667
0.944444
0.972222
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 6 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
feature TV (Tamanho do Vocabulário), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante.


NV (Número de Verbos)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



PPM (Palavras por Minuto)



NS (Número de Substantivos)



TDV (Taxa de Verbos)
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Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Multinomial)



Decision Tree (Entropy)

Tipos de dados utilizados:


Discreto

Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 34 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
59,46 % e para os não doentes, 76,19%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Naïve Bayes Multinomial,
utilizando dados discretos. Esse teste obteve uma classificação levemente
superior ao teste utilizando features selecionadas por meio da avaliação do pvalue.
Tabela 34 – Cenário 1: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features discretas importantes
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
57.89% 61.11% 59.46% 77.42% 75.00% 76.19% Naïve Bayes (Multinomial) Discreto
50.00% 33.33% 40.00% 68.42% 81.25% 74.29% Decision Tree (Entropy)
Discreto
Fonte: Elaborado pelo autor
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Cenário 2

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 35 abaixo.
Tabela 35 – Cenário 2: Relação de features importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Honore
TDV
PPM
Brunet
NS
NV
TV
VU
NP
NA

2.4
0.6
0.4
0.4
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

0.558140
0.697674
0.790698
0.883721
0.953488
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 6 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
feature TV (Tamanho do Vocabulário), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante. Esse cenário variou apenas 1 feature em relação ao
cenário anterior, onde TTR foi substituída por Brunet’s Index.


NV (Número de Verbos)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



PPM (Palavras por Minuto)



NS (Número de Substantivos)



TDV (Taxa de Verbos)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Multinomial)



Decision Tree (Entropy)

Tipos de dados utilizados:


Discreto
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Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 36 abaixo, o resultado deste cenário de
teste obteve o mesmo percentual máximo de F1 score obtido no teste
anterior, tanto para doentes de Alzheimer quanto para não doentes, assim
como o mesmo algoritmo de melhor performance.
Tabela 36 – Cenário 2: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features discretas importantes
Alzheimer

Sem Alzheimer

F1
F1
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
57.89% 61.11% 59.46% 77.42% 75.00% 76.19% Naïve Bayes (Multinomial) Discreto
58.33% 38.89% 46.67% 71.05% 84.38% 77.14% Decision Tree (Entropy)
Discreto
Prec.

Recall

Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário 3

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 37 abaixo.
Tabela 37 – Cenário 3: Relação de features discretas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Honore
PPM
TDV
NS
TTR
Brunet
TV
VU
NP
NA

5.2
2.1
1.3
1.0
0.8
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

0.477064
0.669725
0.788991
0.880734
0.954128
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 6 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
feature TV (Tamanho do Vocabulário), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante. Esse cenário variou 1 feature em relação ao cenário 2
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e ao cenário 1. Neste cenário de testes as 3 features de análise de riqueza léxica
estão presentes.


Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



PPM (Palavras por Minuto)



TDV (Taxa de Verbos)



NS (Número de Substantivos)



NV (Número de Verbos)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Multinomial)



Decision Tree (Entropy)

Tipos de dados utilizados:


Discreto

Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 38 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
66,67 % e para os não doentes, 85,71%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Decision Tree Entropy, utilizando
dados discretos. Esse teste obteve uma classificação dos indivíduos não
doentes melhor que o estudo base deste trabalho, no entanto a classificação
dos doentes de Alzheimer ainda está aproximadamente 11% pior que o
estudo base.
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Tabela 38 – Cenário 3: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features discretas importantes
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
83.33% 55.56% 66.67% 78.95% 93.75% 85.71% Decision Tree (Entropy) Discreto
60.00% 66.67% 63.16% 80.00% 75.00% 77.42% Naïve Bayes (Multinomial) Discreto
Fonte: Elaborado pelo autor
c) Utilizando algoritmo gradient boosting para a seleção de features contínuas
importantes

Diferentemente do cenário de teste 4.3.2, o qual selecionou features com
base em dados discretos, este cenário testou casos de testes onde as features
importantes selecionadas foram feitas sobre a base de dados contínua.
Semelhante ao cenário de teste 4.3.2, foram realizadas 10 vezes o processo
de seleção de features, a fim de obter cenários alternativos de testes. Cada 1 dos 10
processos executados gerou uma relação de features importantes. Após a execução
desses 10 processos, apenas 4 mostraram variação, sendo que 6 repetiram as
mesmas features já selecionadas por processos anteriores.
Esta etapa foi dividida em 4 itens, os quais abordaram o teste realizado com
cada uma das 4 distintas relações de features selecionadas pelo algoritmo.
Cenário 1

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 39 abaixo.
Tabela 39 – Cenário 1: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TTR
VU
TV
Honore
NP
NA
PPM
NS
NV
TDS

5.3
5.0
2.1
1.5
1.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

0.348684
0.677632
0.815789
0.914474
0.980263
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor
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Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 6 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
feature PPM (Palavras por Minuto), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante.


TTR (Medida de Riqueza Léxica)



VU (Vocabulário Único)



TV (Tamanho do Vocabulário)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



NP (Número de Pronomes)



NA (Número de Adjetivos)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Gaussian)



Decision Tree (Gini)

Tipos de dados utilizados:


Contínuo

Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 40 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
58,82 % e para os não doentes, 78,79%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Decision Tree Gini, utilizando
dados contínuos. Esse teste obteve uma classificação perto do resultado
esperado para não doentes, mas ficou aproximadamente 20% menor na
classificação correta dos doentes de Alzheimer.
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Tabela 40 – Cenário 1: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features contínuas importantes
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
62.50% 55.56% 58.82% 76.47% 81.25% 78.79% Decision Tree (Gini)
Contínuo
46.15% 66.67% 54.55% 75.00% 56.25% 64.29% Naïve Bayes (Gaussian) Contínuo
Fonte: Elaborado pelo autor
Cenário 2

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 41 abaixo.
Tabela 41 – Cenário 2: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TV
Brunet
VU
TTR
NA
TDV
NP
Honore
TDA
NS

6.2
5.7
3.6
3.0
2.2
1.7
1.6
1.5
1.5
0.7

0.223827
0.429603
0.559567
0.667870
0.747292
0.808664
0.866426
0.920578
0.974729
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 10 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
feature PPM (Palavras por Minuto), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante.


TV (Tamanho do Vocabulário)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)



VU (Vocabulário Único)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



NA (Número de Adjetivos)



TDV (Taxa de Verbos)



NP (Número de Pronomes)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



TDA (Taxa de Adjetivos)
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NS (Número de Substantivos)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Gaussian)



Decision Tree (Gini)

Tipos de dados utilizados:


Contínuo

Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 42 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
59,46 % e para os não doentes, 76,19%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Decision Tree Gini. Não houve
alteração considerável no resultado de classificação comparado com o
cenário anterior. Embora esse caso de teste tivesse mais features do que os
anteriores, isso não se mostrou eficiente para uma melhor performance da
classificação.
Tabela 42 – Cenário 2: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features contínuas importantes
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
Contínuo
57.89% 61.11% 59.46% 77.42% 75.00% 76.19% Decision Tree (Gini)
40.74% 61.11% 48.89% 69.57% 50.00% 58.18% Naïve Bayes (Gaussiano) Contínuo
Fonte: Elaborado pelo autor
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Cenário 3

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 43 abaixo.
Tabela 43 – Cenário 3: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VU
TTR
Brunet
NP
TDV
TV
Honore
NA
TDS
PPM

10.8
7.8
5.1
3.3
1.4
1.4
1.3
1.1
0.1
0.0

0.334365
0.575851
0.733746
0.835913
0.879257
0.922601
0.962848
0.996904
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 9 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
feature PPM (Palavras por Minuto), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante.


VU (Vocabulário Único)



TTR (Medida de Riqueza Léxica)



Brunet’s Index (Medida de Riqueza Léxica)



NP (Número de Pronomes)



TDV (Taxa de Verbos)



TV (Tamanho do Vocabulário)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



NA (Número de Adjetivos)



TDS (Taxa de Substantivo)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Gaussian)



Decision Tree (Gini)

Tipos de dados utilizados:


Contínuo
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Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 44 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
63,16 % e para os não doentes, 77,42%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Decision Tree Gini. Não houve
alteração considerável no resultado de classificação.
Tabela 44 – Cenário 3: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features contínuas importantes
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
Contínuo
60.00% 66.67% 63.16% 80.00% 75.00% 77.42% Decision Tree (Gini)
50.00% 50.00% 50.00% 71.88% 71.88% 71.88% Naïve Bayes (Gaussiano) Contínuo
Fonte: Elaborado pelo autor
Cenário 4

O resultado desta seleção de features pode ser visto na tabela 45 abaixo.
Tabela 45 – Cenário 4: Relação de features contínuas importantes utilizadas
#

Feature

Importância

Importância Cumulativa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TTR
VU
NP
TV
Honore
NA
NS
TDV
TDP
PPM

7.5
5.9
2.2
1.9
1.7
1.6
0.5
0.2
0.1
0.0

0.347222
0.620370
0.722222
0.810185
0.888889
0.962963
0.986111
0.995370
1.000000
1.000000

Fonte: Elaborado pelo autor

Features utilizadas: A tabela acima demonstra que as 9 primeiras features
são suficientes para obter uma importância acumulada de 100%, ou seja, a partir da
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feature PPM (Palavras por Minuto), a importância de adicionar novas features ao
modelo preditivo é irrelevante.


TTR (Medida de Riqueza Léxica)



VU (Vocabulário Único)



NP (Número de Pronomes)



TV (Tamanho do Vocabulário)



Honore’s Statistic (Medida de Riqueza Léxica)



NA (Número de Adjetivos)



NS (Número de Substantivos)



TDV (Taxa de Verbos)



TDP (Taxa de Pronomes)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Gaussian)



Decision Tree (Gini)

Tipos de dados utilizados:


Contínuo

Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 46 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
63,16 % e para os não doentes, 77,42%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Decision Tree Gini. Não houve
alteração considerável no resultado de classificação.
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Tabela 46 – Cenário 4: Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem
Alzheimer utilizando as features contínuas importantes
Alzheimer
Sem Alzheimer
F1
F1
Prec.
Recall
Prec. Recall
Algoritmo
Dados
Score
Score
Contínuo
60.00% 66.67% 63.16% 80.00% 75.00% 77.42% Decision Tree (Gini)
41.38% 66.67% 51.06% 71.43% 46.88% 56.60% Naïve Bayes (Gaussiano) Contínuo
Fonte: Elaborado pelo autor
d) Utilizando features estatisticamente significantes (p-value < 0.05) sintéticas

Para esse cenário de teste, além das features estatisticamente significantes
utilizadas no caso de teste 1 na seção 4.3.2, adicionou-se as features
estatisticamente significantes apontadas pelo estudo base deste trabalho que não
foram geradas no processo de extração de features ou que tiveram seus dados
ruidosos. As features adicionadas foram geradas de forma sintética com base nas
informações de média e desvio padrão informadas no artigo. A tabela 47 abaixo
demonstra como ficou a relação de features com as sintéticas adicionadas.
Tabela 47 – Métricas contrastando indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer com
indivíduos sem a doença contemplando as features geradas de forma sintética
Sem Alzheimer
Com Alzheimer
Teste-T
#
Features
(média & desvio
(média & desvio
(p-value)
padrão)
padrão)
1 PPM
105.875 (56.741)
91.278 (45.678)
0.1634
2 TV
63.531 (23.648)
53.778 (20.366)
0.0667
3 VU
45.281 (15.594)
35.556 (11.823)
0.0085
4 NS
27.813 (17.673)
23.5 (11.903)
0.1549
5 NP
7.063 (5.297)
6.389 (5.751)
0.3426
6 NA
4.781 (3.489)
3.167 (2.358)
0.0290
7 NV
21.406 (12.075)
18.944 (10.827)
0.2319
8 TDS
0.254 (0.044)
0.264 (0.062)
0.2721
9 TDP
0.071 (0.043)
0.066 (0.042)
0.3342
10 TDA
0.045 (0.027)
0.035 (0.017)
0.0575
11 TDV
0.208 (0.045)
0.208 (0.064)
0.4945
12 TTR
0.642 (0.104)
0.632 (0.117)
0.3774
13 Brunet
10.111 (1.175)
9.968 (1.339)
0.3538
14 Honore
3.985 (1.293)
3.941 (2.181)
0.4689
15 Pausas
1.938 (3.369)
2.167 (4.328)
0.4238
16 Pausas Sintéticas **
0.007 (0.022)
0.067 (0.071)
0.0011
17 Repetições
0.344 (0.787)
0.167 (0.383)
0.1457
18 GO_AHEAD **
13.995 (13.417)
37.643 (14.15)
0.0000
19 Palavras Incompletas **
0.003 (0.004)
0.014 (0.012)
0.0010
Fonte: Elaborado pelo autor

** Features geradas sinteticamente
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Features utilizadas: A tabela 47 demonstra que as 3 features geradas
sinteticamente, ao se calcular o p-value também obtiverem um valor estatisticamente
significante. Com a adição dessas 3 novas features, as features analisadas nesse
caso de teste foram:


VU (Vocabulário Único)



NA (Número de Adjetivos)



TDA (Taxa de Adjetivos)



Pausas Sintéticas (Número de Pausas)



GO_AHEAD (Go-Ahead Utterances)



Palavras Incompletas (Número de Palavras Incompletas)

Algoritmos testados:


Naïve Bayes (Multinomial)



Naïve Bayes (Gaussian)



Decision Tree (Gini)



Decision Tree (Entropy)

Tipos de dados utilizados:


Discreto



Contínuo

Resultado esperado: Espera-se um resultado de F1 Score maior ou igual ao
obtido pelo estudo anterior descrito na tabela 30 deste Apêndice C.
Resultado obtido: Conforme tabela 48 abaixo, o resultado deste cenário de
teste mostra que, utilizando conjuntamente as features e os algoritmos acima
definidos, o percentual máximo de F1 score para os doentes de Alzheimer é
89,47% e para os não doentes, 93,55%. O algoritmo que desempenhou
melhor performance foi a implementação do Naïve Bayes Gaussiano
utilizando dados contínuos. Esse resultado supera o resultado do artigo base
deste trabalho.
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Tabela 48 – Resultados obtidos para a classificação dos indivíduos com e sem Alzheimer
utilizando features estatisticamente mais significantes (p-value < 0.005) com a adição de
features geradas sinteticamente
Alzheimer
Prec.

Recall

85.00% 94.44%
71.43% 83.33%
64.29% 50.00%
20.00% 5.56%

Sem Alzheimer
F1
Score
89.47%
76.92%
56.25%
8.70%

Fonte: Elaborado pelo autor

Prec.

Recall

96.67%
89.66%
75.00%
62.22%

90.63%
81.25%
84.38%
87.50%

F1
Score
93.55%
85.25%
79.41%
72.73%

Algoritmo

Dados

Naïve Bayes (Gaussian)
Decision Tree (Gini)
Decision Tree (Entropy)
Naïve Bayes (Multinomial)

Contínuo
Contínuo
Discretos
Discretos
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APÊNDICE D – Figura o Roubo do Biscoito

A figura O Roubo do Biscoito (The Cookie Theft picture description task from
the Boston Diagnostic Aphasia Examination) é um dos testes cognitivos utilizado
para avaliar Demência. Proposto por Goodglass, H, Kaplan E. (1983) o teste
consiste em olhar a figura e dizer o que há de errado com ela. A figura O Roubo do
Biscoito pode ser observada na figura 27 abaixo.
Figura 27 – Figura o Roubo do Biscoito ou Prancha do Roubo do Biscoito

Fonte: Goodglass, H, Kaplan E. (1983)

