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Resumo

Duas doenças que preocupam diversos países atualmente são sí�lis congênita e dengue.

A sí�lis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema
Pallidum. Ao ser transmitida em crianças durante o período da gestação, é chamada de

sí�lis congênita. Já a dengue é uma doença viral transmitida pelas espécies de mosqui-

tos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus. No Brasil, há uma preocupação constante com o

aumento do número de casos. Utilizando o município do Rio de Janeiro como escopo de

trabalho, propomos dois modelos de aprendizado de máquina. O primeiro deles estima a

probabilidade da criança nascer com sí�lis a partir de dados públicos do Sistema Único

de Saúde (SUS). O segundo prevê casos de dengue para cada bairro da cidade, aplicando

modelo de regressão. Neste caso, para o treinamento e teste do modelo, foram considerados

dados sociodemográ�cos, climáticos, série histórica de casos da doença, quantidade de

estabelecimentos de saúde, índice de mensuração da quantidade de mosquitos na região

e série histórica de casos de zika e chikungunya. No caso da sí�lis congênita, avaliamos

os modelos pela métrica AUC (Area Under Curve) da curva ROC e o melhor resultado

foi 68% para a predição de casos positivos, obtidos pelos modelos LightGBM, XGBoost e

Random Forest. No que se refere à dengue, mensuramos o desempenho do modelo em

diferentes métricas e cenários. O modelo que obteve os melhores resultados foi o Catboost,
identi�cando 75% dos surtos em até três meses de previsão. Além disso, dedicamos parte

signi�cativa deste trabalho na explicabilidade das previsões de dengue. Para isso, utilizamos

a ferramenta SHAP que proporciona diferentes visões que contemplam tanto a visão geral

como a local de impacto das variáveis na previsão.
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Capítulo 1

Introdução

A aplicação de ciência de dados tem crescido em diversas áreas e na epidemiologia não é
diferente. Cada vez mais ela vem sendo utilizada na área da saúde para melhorar os cuidados
com a população. Fatores como o aumento do volume de dados disponíveis, crescimento
da variedade de tipos de dados e velocidade pela qual são obtidos proporcionaram um
ambiente propício para o aumento de soluções de Inteligência Arti�cial. Segundo Bi et al.,
2019, são diversos os contextos em que essas soluções podem ser aplicadas, como por
exemplo: previsão de diagnóstico e epidemias; monitoramento; auxílio na de�nição de
tratamentos; entre outros.

A combinação desses dois temas tem se popularizado tanto que universidades, como
Stanford e da Califórnia, desenvolveram cursos especí�cos de ciência de dados aplicada
à área da saúde. Hospitais tem procurado mais por esse tipo de pro�ssional, buscando o
desenvolvimento de soluções que melhorem o diagnóstico de doenças e tratamento de
seus pacientes.

Dentro desse cenário, este trabalho buscou utilizar técnicas recentes de aprendizado de
máquina para realizar previsão de doenças infecciosas. Para explorar o problema, escolheu-
se dois tipos de doenças com características distintas: Sí�lis Congênita e Dengue. A primeira
é uma doença transmitida da mãe para o feto, a segunda é uma doença transmitida pelas
espécies de mosquitos Aedes aegypti e Aedes Albopictus, e, portanto, fortemente relacionada
às condições de proliferação desse agente transmissor no território.

A sí�lis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Trepo-
nema pallidum. O diagnóstico da sí�lis depende da combinação de diferentes critérios, tais
quais: clínico, sorológico, radiográ�co e da microscopia direta, ou seja, é um diagnóstico
complexo. Uma criança que nasce com a doença pode vir a ter dores nos ossos, in�amação
articular e outros sintomas (Avelleira e Bottino, 2006). Essa é uma situação muito
delicada e que pode trazer sequelas por um longo período na vida da criança.

A Dengue é uma doença viral e seus surtos ocorrem com frequência no Brasil. Se
comparar o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de abril de 2020 (Vigilância
em Saúde, 2020) com o boletim de 2019 no mesmo período (Vigilância em Saúde, 2019),
percebe-se que houve um aumento de 129% no número de casos e 226% no número de
mortes.
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1 | INTRODUÇÃO

Existem diversos trabalhos que aplicam modelos estatísticos para previsão de diag-
nósticos de doenças a partir de dados do indivíduo. No entanto, poucos são voltados para
Sí�lis Congênita. A maioria dos trabalhos já realizados aplicaram regressão logística para
identi�cação de fatores críticos relacionados à doença, eles serão melhores discutidos
adiante. Já no caso da Dengue, existem diversos trabalhos que buscam prever o número
de casos futuros, especialmente para a Tailândia e Indonésia, como será apresentado
no Capítulo 3. Entretanto, as previsões de médio e longo prazo ainda são um desa�o,
principalmente na identi�cação dos picos de casos.

Nesse contexto, o objetivo foi desenvolver modelos de aprendizado de máquina para
auxiliar o diagnóstico antecipado de Sí�lis Congênita e prever casos de Dengue. No primeiro
caso, espera-se como resultado o cálculo da probabilidade de uma criança nascer com
sí�lis, utilizando como base de entrada as informações sobre a gestante e recém nascido.
Em relação à Dengue, pretendeu-se estimar o número de casos em três meses, utilizando
informações sócio-demográ�cas, ambientais, quantidade de estabelecimentos de saúde por
região e série histórica de casos. Além disso, utilizamos também a informação de casos das
regiões vizinhas para que a propagação entre os bairros pudesse ser representada.

O presente trabalho faz parte do projeto InterSCity (Batista et al., 2016) e está inserido
na linha de pesquisa “Combinação de dados para melhoria dos cuidados de saúde”, que
busca melhorar os serviços de saúde na cidade através da utilização de dados públicos. Teve-
se como parceiro o Instituto de Estudo para Políticas de Saúde (IEPS, 2020) da Faculdade
Getúlio Vargas (FGV), responsável pela disponibilização dos dados e alinhamento do escopo
das análises.
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Capítulo 2

Conceitos

A presente pesquisa foi desenvolvida na área da saúde e ciência de dados. Dentro desses
temas são apresentados os principais conceitos utilizados de forma não exaustiva. Na área
da saúde, são abordados os conceitos de epidemiologia, Sí�lis Congênita e Dengue. No
caso de epidemiologia, o objetivo é apresentar o que é analisado e a importância do tema
para a sociedade. Em seguida, é apresentado o que é Sí�lis Congênita, complexidade do
diagnóstico e informações que são coletadas durante o acompanhamento. Em relação à
Dengue, são apresentados o processo de transmissão e fatores que se correlacionam com a
propagação da doença.

Sobre ciência de dados, é apresentado o conceito e as principais etapas do processo
de criação de modelo, iniciando pela organização dos dados, criação da base de dados
de entrada, execução do modelo e análise dos resultados. Além disso, são apresentados
os conceitos de modelos de classi�cação e regressão. Para ambos, é comentado em que
situação devem ser utilizados e quais são as métricas de avaliação de desempenho.

No �nal deste capítulo foram inseridos exemplos de como a ciência de dados tem sido
aplicada na epidemiologia de maneira geral, sendo possível observar os benefícios gerados
para a sociedade.

2.1 Epidemiologia
Epidemiologia, ou ciência das epidemias, é a área da medicina que estuda a ocorrência e

distribuição de eventos e processos relacionados à saúde da população. O estudo considera
também os determinantes que in�uenciam esses processos, gerando conhecimento para o
controle de problemas relacionados à saúde (Porta, 2014). São considerados determinantes
as características sociais e ambientais da região de estudo, assim como características
biológicas da própria enfermidade em análise.

O estudo da Epidemiologia é dividido em duas subáreas: analítica e descritiva (Pereira,
2006). A analítica, fundamenta-se no raciocínio de causalidade, ou seja, busca entender
como os determinantes se relacionam com a distribuição da enfermidade. Na descritiva,
busca-se avaliar a propagação da doença, analisando a ocorrência de casos no espaço
e tempo. A avaliação desses estudos é bastante criteriosa e, por isso, o conhecimento
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avançado em estatística se faz necessário para validação de hipóteses. Garantir resultados
con�áveis é muito importante nessa área, como forma de contribuir positivamente para a
qualidade dos serviços de saúde.

No Brasil, tem-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), que tem
fortalecido o uso da epidemiologia em serviços de saúde. O sistema tem como responsabi-
lidades: noti�cação de doenças e agravos; prestação de serviços a grupos populacionais; e
orientação para as instituições públicas e privadas sobre a conduta que deve ser tomada
para o controle de doenças (Civil, 1975). São responsabilidades difíceis de cumprir, devido
à própria complexidade de gestão do governo nos três âmbitos. Dessa forma, diversas
ações têm sido tomadas com o objetivo de ampliação da divulgação dos dados e análises,
entre elas a publicação de boletins.

Atualmente, diversos boletins epidemiológicos são publicados no mundo. Entre eles
tem-se o Weekly Epidemiological Record (WER), disponibilizado pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Esse boletim tem como principal objetivo servir de instrumento
para rápida e acurada disseminação da informação de casos e surtos de acordo com as
regulamentações internacionais de saúde. No Brasil, tem-se o “Boletim Epidemiológico”
que pública o “Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes
Aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika)” (Vigilância em Saúde, 2019). Nesse boletim é
apresentado o número de casos e mortes em todas as regiões do país, destacando os estados
com maior incidência e possíveis riscos para a população. Outros exemplos são: Dise-
ase Prevention e Control, 2018 Disease Control, 2019; Health, 2019 e Columbia
Department of Health, 2019.

2.2 Sí�lis Congênita
A Sí�lis Congênita é a infecção pelo Treponema pallidum transmitido pela placenta

da mãe durante a gestação. A transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação e
depende do estado de infecção da gestante, ou seja, quanto mais recente a infecção mais
treponemas estarão circulantes no sangue e, portanto, maiores as chances do feto ser
infectado. Por outro lado, quanto mais antiga a infecção, maior a quantidade de anticorpos
maternos, diminuindo as chances de infecção da criança (Avelleira e Bottino, 2006).
Segundo Liu et al., 2010, os fatores que mais contribuíram para o diagnóstico da criança são
o teste treponêmico na mãe e a semana gestacional em que o tratamento foi iniciado.

O diagnóstico da doença na criança depende da combinação dos critérios clínico,
sorológico, radiográ�co e da microscopia direta, sendo portanto um método complexo de
diagnóstico. Devido a essa di�culdade, a orientação utilizada no Brasil, e em vários países
desenvolvidos, aborda o acompanhamento do recém-nascido potencialmente infectado
e sua mãe durante o período peri-partal e o período neonatal imediato. Nesse acompa-
nhamento, pode ser incluído, ou não, o tratamento dependendo do caso (Guinsburg e
Santos, 2010).

Quando a mãe é diagnosticada com sí�lis durante a gestação, um acompanhamento
especí�co é iniciado e as informações são registradas no SINAN (Sistema de Informação
de Agravos e Noti�cação). Durante o acompanhamento, são coletados dados da gestante,
tais como: data de noti�cação; unidade de saúde; trimestre da gestação, raça, escolaridade,
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idade da mãe, endereço, classi�cação clínica da doença, resultados dos exames do teste
de treponêmico, esquema de tratamento da penicilina na mãe e no parceiro, entre outros.
Todas essas informações foram consideradas no modelo para o cálculo da probabilidade de
infecção.

2.3 Dengue

A Dengue é uma doença viral transmitida pelas espécies de mosquitos Aedes Aegypti
e Aedes Albopictus. Esses mosquitos também são transmissores das viroses chikungunya,
febre amarela e zika (Organization, 2020). As fêmeas dos mosquitos necessitam de sangue
humano para maturação dos ovos, portanto, é no momento do contato com humano que
ocorre a transmissão. A transmissão pode ocorrer tanto do mosquito infectado para o
indivíduo, quanto do indivíduo infectado para o mosquito. O tempo de incubação da doença
nos humanos é de 3 a 15 dias, sendo o mais comum entre 5 e 6 dias.

Já se sabe que a propagação da Dengue está correlacionada com fatores climáticos, como
por exemplo temperatura (S.-C. Chen e Hsieh, 2012) (Descloux et al., 2012), precipitação
(Wang et al., 2016) e umidade (Chakravarti e Kumaria, 2005) (Gharbi et al., 2011). No
caso da temperatura, conforme apresentado na literatura, percebe-se que valores entre
28ºC e 30°C são os que mais favorecem o espalhamento da doença. Para temperaturas
elevadas, a relação de ocorrência com precipitação acontece de maneira diretamente
proporcional, ou seja, altos índices de precipitação aumentam a incidência de casos. Em
ambos os casos, temperatura e precipitação, os valores apresentados por esses trabalhos
favorecem a disseminação da doença, pois criam ambientes propícios para reprodução do
mosquito que consequentemente aumentam a quantidade de vetores na região.

Além disso, sabe-se também que o grau de urbanização da região está relacionado
ao número de casos da doença (Siriyasatien et al., 2018). O ambiente urbano promove
muitas áreas de reprodução para o mosquito devido ao acúmulo de água em diversos
locais. Ademais, locais mais urbanizados favorecem a transmissão devido à densidade da
população. Por outro lado, em locais de baixo índice de desenvolvimento, percebeu-se que
fatores de baixa higienização e má nutrição da população também estão correlacionados
com o aumento de casos graves.

2.4 Ciência de dados

Segundo Skiena, 2017, ciência de dados é a intersecção entre ciência da computação
e estatística. Da área de ciência da computação vem o aprendizado de máquina e a alta
capacidade da tecnologia para lidar com escalabilidade. Já da área de estatística vem a
tradição de análise exploratória dos dados, testes de hipóteses, inferência e visualização.
Possuindo os dados como principal direcionador, o cientista de dados busca interpretar o
mundo real através dos resultados das análises. Para garantir a qualidade dos resultados é
essencial buscar uma visão sistêmica dos dados, procurando entender, por exemplo: sua
distribuição, correlações entre as variáveis e forma de coleta. É importante estar ciente
de que as informações geradas possuem grande impacto nas tomadas de decisão, pois
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interpretações que não condizem com a realidade podem direcionar ações para caminhos
equivocados.

Existe um processo frequentemente aplicado quando se fala em ciência de dados para
criação de modelos. A Figura 2.1 ilustra as principais etapas. Inicialmente, o cientista
deve de�nir os procedimentos de leitura, de acordo com o formato dos dados que serão
manipulados. A partir da posse dos dados, começa-se a sua organização, nessa etapa
são aplicadas técnicas de preenchimento de dados faltantes, agrupamentos e junções de
diferentes bases. Uma vez com dados limpos e organizados, é possível aplicar análises
exploratórias para identi�cação dos comportamentos dos dados. Em seguida, de�ne-se
o problema, veri�cando a qual categoria este pertence, para que en�m o tipo de modelo
que deve ser aplicado seja de�nido. Posteriormente, cria-se a base de entrada do modelo
para que o seu treinamento possa ser iniciado, nesse momento diferentes parâmetros são
testados. Os primeiros resultados aparecem e o desempenho do modelo é avaliado de
acordo com as respectivas métricas de mensuração. Atingindo resultados satisfatórios, o
modelo está pronto para ser colocado no ambiente de produção a �m de atender o problema
previamente de�nido. Cada etapa será melhor detalhada a seguir, onde é citado inclusive
tecnologias e métodos que podem ser utilizados.

Figura 2.1: Desenho do processo simpli�cado para criação de modelo de aprendizado de máquina.
Criação própria.

2.4.1 Coleta de dados
Os dados podem ser apresentados em diferentes formatos, tais como imagens, áudios,

textos, tabelas, entre outros. Utilizado o python como referência, para cada um desses
formatos existem bibliotecas especí�cas para manipulação e obtenção das informações.
Por exemplo, para manipulação de imagem existe a biblioteca pillow (Kemenade et al.,
2020). Já para leitura de áudio, uma biblioteca possível de ser utilizada chama-se audioread
(Sampson, 2020). No caso de textos pode ser utilizada a biblioteca nltk (Loper e Bird,
2002). Por �m, para tabelas pode-se utilizar bibliotecas como pandas (P. Team, 2020), dask
(D. D. Team, 2016) e pyspark (S. Team, 2020). Na etapa de coleta, o cientista estrutura o
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processo de obtenção dos dados. Nesse momento acontece a primeira organização dos dados
que normalmente são armazenados em um ambiente que facilite a leitura para posterior
higienização. Por vezes, esse ambiente costuma ser conhecido como data lake.

2.4.2 Higienização e consolidação
Nesta pesquisa, os dados estão organizados em tabelas, dessa forma o foco será nesse

formato. Na fase de higienização, começa-se a entender melhor os dados e o que os
respectivos valores representam. A partir disso, tem-se a importância de cada variável
para o estudo em questão, podendo já iniciar o processo de �ltragem. A quantidade de
dados faltantes da variável também in�uencia o processo de �ltragem. Caso a variável
possua uma porcentagem alta de valores nulos, é preferível eliminá-la da base ao invés de
realizar o preenchimento, pois o preenchimento nesse caso pode não ocorrer da maneira
correta devido a baixa quantidade de dados para a realização das estimativas. No caso
em que houver mais de uma de base, após a higienização de cada uma delas, o cientista
pode iniciar o processo de consolidação, para deixar em uma mesma tabela todos os dados
relevantes para análise.

2.4.3 Análise exploratória
Uma vez com a tabela pronta para análise exploratória, o cientista busca entender

o comportamento dos dados através de: geração de histogramas para levantamento das
distribuições de variáveis numéricas; levantamento da frequência de valores para variáveis
categóricas; identi�cação do período da base quando existe variável de tempo; cálculos de
valores máximos e mínimos; entre outras análises. É importante fazer uma análise de cor-
relação entre as variáveis. Estar ciente das variáveis correlatas auxilia a posterior �ltragem
no momento da criação da base de entrada do modelo. Duas principais metodologias que
lidam com exploração de dados são EDA (Tukey, 1977) e KDD (Rogalewicz e Sika, 2016).
EDA, Exploratory Data Analysis, termo criado pelo John W. Tukey, de�ne um conjunto de
análises para exploração dos dados. Além daquelas mencionadas aqui, inclui ainda trativa
de outliers, cálculos de percentis, etc. KDD, Knowledge Discovery and Data Mining, também
de�ne um conjunto de análises para exploração dos dados mas, além disso, preocupa-se
também com técnicas capazes de processar alta quantidade de dados.

2.4.4 De�nição do modelo
Em seguida, inicia-se a etapa de de�nição do problema a ser resolvido e escolha

do tipo de modelo que será utilizado. Os modelos podem ser diferenciados de acordo
com a resolução do problema, sendo categorizados em regressão (Yan e X. G. Su, 2009),
classi�cação (Narayanan et al., 2017), otimização (Sra et al., 2011), entre outros. Modelo de
regressão é utilizado para previsão do valor de variáveis contínuas, ou seja, de característica
quantitativa, por exemplo: população, salário ou vendas. O modelo de classi�cação tem
como objetivo prever a categoria do registro de entrada. A variável alvo nesse caso possuí
característica qualitativa. Por exemplo, prever se o cliente é um bom pagador, falha de
equipamento, qualidade do produto e assim por diante. O modelo de otimização busca
maximizar o ganho ou minimizar perda da variável alvo, alguns exemplos são: maximização
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do número de pessoas que utilização transporte público, minimização de gastos para entrega
de mercadorias.

Outras de�nições que podem ser utilizadas para categorizar os modelos são: supervi-
sionado e não supervisionado. O modelo supervisionado aprende a partir de resultados
já conhecidos da variável dependente. Já o modelo não supervisionado não possui essa
necessidade, seu resultado depende somente dos dados de entrada e costuma ser utilizado
para agrupamento dos elementos das base de dados.

Existem também diferentes técnicas que podem ser utilizadas, alguns exemplos são:
modelos de regressão linear (X. Su et al., 2012), baseados em vetores de suporte (Bishop,
2006); baseados em árvores de decisão (Sutton, 2005); aprendizado profundo (Dargan
et al., 2019), aprendizado por reforço (Kaelbling et al., 1996), entre outros. A vantagem dos
modelos de regressão linear é conseguir ter um bom tempo de processamento com grandes
base de dados devido a menor complexidade dos seus cálculos frente aos outros modelos,
isso também colabora com a sua fácil interpretação. As limitações desse tipo de modelo são:
dependência de suposições lineares entre as variáveis e necessidade de normalização dos
dados. Os modelos baseados em vetores de suporte possuem fácil adaptação aos dados e
conseguem bom desempenho com outliers, no entanto eles são mais complexos de entender
e também necessitam de dados normalizados para execução. Os modelos baseados em
árvore de decisão são conhecidos por possuírem bom desempenho quando as variáveis
apresentam uma relação não linear entre si. No entanto, esses modelos costumam possuir
uma alta quantidade de parâmetros que precisam ser setados, di�cultando o processo de
parametrização. Os modelos de aprendizado profundo possuem uma alta tolerância com
dados faltantes, pois conseguem distribuir as informações dos dados em toda a sua rede.
Sua principal desvantagem é a di�culdade em conseguir explicar o resultado gerado. Os
modelos de aprendizado por reforço se baseiam em adquirir conhecimento através da
tentativa e erro, isso faz com que o treinamento dependa de muitos dados para geração de
bons resultados.

2.4.5 Formatação da base de entrada
Uma vez de�nido o problema a ser resolvido e o tipo de modelo que será utilizado,

o cientista está apto a montar a base de entrada do modelo. Inicialmente separa-se as
variáveis independentes e dependente. Em seguida, divide-se a base em treino e teste, para
que a manipulações a seguir não inter�ram na base de teste. No caso de preenchimento dos
dados faltantes, diferentes técnicas podem ser utilizadas, como por exemplo: para o caso
de dados numéricos, pode-se utilizar a média ou moda; para categóricos, pode-se utilizar
o valor mais frequente ou até mesmo aplicação de aprendizado de máquina; para datas,
pode ser utilizado o valor antecessor, posterior ou um intermediário entre eles. Alguns
modelos exigem que os dados numéricos sejam normalizados, pois diferentes ordens de
grandeza podem interferir na tomada de decisão do modelo. Já no caso de dados categóricos,
alguns modelos necessitam que eles sejam transformados em variáveis binárias. Também,
nesse momento, o cientista deve recuperar a análise de correlação entre as variáveis
independentes e �ltrar aquelas que possuem uma alta correlação entre si, para que a
interpretação do impacto das variáveis na tomada de decisão não seja prejudicada.

Outra necessidade comum nessa etapa é a redução da dimensão da base, quando
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esta possui muitas variáveis. Duas técnicas que podem auxiliar são Principal Component
Analysis (PCA) (Wold et al., 1987) e Linear Discriminant Analysis (LDA) (McLachlan,
2004). PCA é um método que tem como principais objetivos identi�cação de padrões e
redução da dimensão da base. Ambos são obtidos através da aplicação de transformações
lineares para de�nição dos componentes principais, preservando a variação dos dados.
LDA, assim como o PCA, tem como objetivo a redução da dimensão da base, no entanto,
ao invés de buscar pelos componentes principais, ele busca variáveis que maximizam a
diferença entre as classes da variável dependente.

2.4.6 Desenvolvimento do modelo
Atualmente, as linguagens de programação mais comuns de serem usadas para o

desenvolvimento de modelos são R, Julia e Python. Suas bibliotecas possuem modelos
prontos para serem treinados, deixando a cargo do cientista a maneira como os parâmetros
devem ser utilizados. Esses parâmetros variam de acordo com o modelo escolhido. Por
exemplo, para um modelo de regressão polinomial, alguns dos parâmetros que devem
ser de�nidos são grau do polinômio e a inclusão ou não de peso nas colunas. Para um
modelo de aprendizado profundo, exemplos de parâmetros que devem ser de�nidos são
número de camadas e método de ativação da camada. No caso de um modelo de apren-
dizado por reforço, como por exemplo Thompson Sampling, alguns dos parâmetros que
devem ser de�nidos são número de recompensas e quantidade máxima de iterações. No
Python, algumas das bibliotecas que possuem modelos implementados e prontos para
serem treinados são: scikit-learn (Pedregosa et al., 2011)]; keras (K. Team, 2020) e h2o
(Stetsenko, 2017).

Após a escolha da tecnologia, quando se opta por um modelo supervisionado, o cientista
utiliza a base de treino para o desenvolvimento do modelo. Essa é a fase em que o modelo
é ajustado de acordo com os dados, ou seja, esse é o momento em que ele “aprende” o
comportamento dos dados. Para os modelos não supervisionados, o ajuste dos parâmetros
pode acontecer com toda a base de entrada.

Durante o treinamento, seguindo ainda com o modelo supervisionado, uma técnica
importante que auxilia na de�nição dos valores dos parâmetros chama-se grid search (de-
velopers, 2020). Nessa biblioteca, é possível inserir diferentes valores para cada parâmetro
e, de forma automática, ela retorna os valores dos parâmetros que fazem aquele modelo
possuir o melhor desempenho.

Outra etapa importante no treinamento do modelo é a seleção de variáveis, sendo
necessário avaliar sua relevância para o cálculo do modelo. Variáveis que não contribuem
para a tomada de decisão podem prejudicar o desempenho, sendo recomendado que sejam
removidas para um novo treinamento. Existem diferentes formas de se calcular a relevância
de uma variável, isso varia de acordo com o modelo escolhido e mesmo dentro do mesmo
tipo de modelo podem haver diferentes formas de se calculá-la. Um exemplo de cálculo
utiliza a teoria dos jogos e pode ser encontrado na biblioteca SHAP (Lundberg, Nair et al.,
2018).

Esse exercício de revisão de parâmetros e seleção de variáveis acontece de forma
iterativa no processo de criação do modelo e termina quando o cientista sente-se satisfeito
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com o desempenho que o modelo criado apresenta.

Como visto, o modelo necessita ser avaliado durante o período de treinamento para
entender se os resultados obtidos em uma base conhecida (de treino), são satisfatórios.
Uma prática comum para avaliação do desempenho do modelo é conhecida como validação
cruzada. Nela, a base de treino é particionada em n subconjuntos mutuamente exclusivos.
De forma iterativa, o modelo é treinado com n-1 partes e avaliado com o subconjunto
restante. Essa análise traz mais con�ança para a validação do desempenho do modelo,
buscando minimizar os efeitos dos vieses presentes na base. Caso os resultados nessa
etapa não alcance uma avaliação satisfatória, o cientista pode avaliar a real necessidade
de se avaliá-lo com uma base de teste, pois, normalmente o desempenho costuma ser
menor.

2.4.7 Coleta dos resultados

Para que se possa validar o desempenho de um modelo é necessário aplicá-lo em uma
base desconhecida por ele, ou seja, um conjunto de dados que não foi utilizado para o
treinamento. Para esse conjunto de dados dá-se o nome de base de teste.

Todas as transformações que são feitas na base de treino precisam ser feitas também
nessa base, seja binarização das variáveis categóricas, normalização de variáveis quantita-
tivas, agrupamentos, entre outras. Um ponto de atenção dever ser destacado em relação
ao preenchimento de valores faltantes. Uma forma de se fazer o preenchimento é utilizar
os mesmos valores que foram utilizados na base de treino, sejam eles médias dos valores
quantitativos ou modas de valores categóricos. Dessa forma, cria-se a estrutura necessária
para que o modelo possa ler a base. O modelo deve prever os valores dessa base para que
então possa ser comparado com os valores reais

A avaliação de desempenho do modelo varia de acordo com o seu tipo, sendo que
para os modelos de classi�cação as métricas utilizadas são acurácia, precisão, cobertura e
métrica F-Score . No caso de modelos de regressão, pode-se utilizar erro absoluto médio,
erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio e R².

Um modelo só é considerado de qualidade quando se obtém resultados satisfatórios com
a base de teste. Caso ele ainda não alcance bons resultados nessa etapa, o cientista pode
retornar para a fase de treinamento e melhorá-lo utilizando a própria base de treino.

2.4.8 Aplicação do modelo

Quando o modelo estiver pronto, ele é inserido no ambiente de produção para resolver
o problema de�nido inicialmente. Existem diferentes maneiras de como esse processo é
feito, o mais comum entre elas é colocá-lo em um serviço de nuvem e fazer a comunicação
através de APIs. É comum existir um processo de avaliação contínua desse modelo de
forma automática para que o desempenho ao longo do tempo seja monitorado.
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2.5 Ciência de dados e epidemiologia
Muitas publicações na área da epidemiologia (Liu et al., 2010), (Rose, 2020) e (Wiemken

e Kelley, 2020) abordam os conceitos de aprendizado de máquina citando as técnicas de
higienização de bases, seleção de variáveis, avaliação de desempenho, etc. Nelas são
apresentados os modelos mais utilizados e em quais contextos estão sendo aplicados.
Exemplos de aplicações contemplam: análise de riscos para doenças infecciosas, como
no caso da previsão de saúde dos pacientes infectados por Clostridium di�cile (Wiens
et al., 2016); compreensão do comportamento do patógeno, onde pesquisadores utilizaram
modelos para prever possíveis locais de reprodução (Han et al., 2015); identi�cação de
fatores de risco, como por exemplo na análise de resultados clínicos dos casos de ebola
(Colubri et al., 2016); avaliação do grau de emergência de atendimento, para previsão da
chance de pacientes terem um choque séptico (Henry et al., 2015); análise de propagação
da doença, como por exemplo na criação de modelos para previsão de surtos do vírus Ross
River (Gatton et al., 2005); segmentação de pessoas sem plano de saúde, para levantamento
das principais necessidades de serviços de saúde (dos Santos et al., 2020).

A combinação dessas duas áreas tem gerado otimismo no meio cientí�co devido ao
potencial de benefícios que podem ser gerados. Espera-se que seja cada vez maior o cuidado
em coletar os dados de pacientes, especialmente em ambiente hospitalar. O entendimento
da relevância desses dados resultará em uma precisão cada vez maior dos trabalhos que
utilizam ciência de dados. Outro benefício que se busca alcançar é a geração de informações
através da combinação de diferentes tipos de dados, como por exemplo imagens, sons e
textos para elaboração de diagnóstico.
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Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Ao pesquisar por trabalhos relacionados tanto para a Dengue quanto para a Sí�lis
Congênita, percebe-se que existem mais trabalhos sobre Dengue. Conforme é mostrado
a seguir, para a Sí�lis Congênita, os poucos trabalhos encontrados utilizaram modelos
estatísticos para identi�car os principais fatores relacionados à doença. Diante desse
contexto, vê-se a possibilidade do desenvolvimento de um modelo que pudesse trazer como
resultado �nal o cálculo da probabilidade de um recém-nascido obter a doença.

No caso da Dengue, existem muitos trabalhos e diferentes tipos de modelos estatísticos
já foram implementados para a modelagem, sejam eles de regressão ou classi�cação. Na
tabela 3.1 foi consolidado os principais pontos de atenção levantados, argumentando como
este trabalho buscou lidar com cada um deles.

3.1 Aplicação de modelos estatísticos para análise de
Sí�lis Congênita

A maioria dos trabalhos que utilizaram modelos estatísticos para a Sí�lis Congênita
aplicaram regressão logística e testes qui-quadrado para identi�cação dos principais fatores
correlacionados ao diagnóstico da doença [Liu et al., 2010, Lago et al., 2004, Salakhov
et al., 2004, K. L. Southwick et al., 2001, McFarlin et al., 1994, Webber et al., 1993].
Segundo eles, os principais fatores que se correlacionaram com a doença são: semana
gestacional de início de tratamento da mãe, resultado do exame de anticorpos presentes
na mãe, estado civil, número de visitas no pré-natal, diagnóstico tardio da mãe, se fez
pré-natal, histórico de sí�lis e quantidade de parceiros durante a gravidez. Alguns desses
trabalhos ainda consideraram informações socioeconômicas da gestante como: renda, nível
educacional e condições de moradia. Um estudo mais especí�co (Webber et al., 1993)
mostrou que o uso de cocaína tem alta correlação com o diagnóstico da doença. Entende-se
que a variação nos resultados dos diferentes trabalhos se deve ao domínio de dados que foi
utilizado por cada um deles.

Para que se pudesse obter mais trabalhos relacionados, ampliou-se a pesquisa para
modelos que foram utilizados em diagnósticos de outras doenças, tendo como base infor-
mações de indivíduos e exames. Através dos trabalhos observados, encontrou-se processos
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semelhantes àqueles utilizados e que serviriam de inspiração para o este caso.

Na linha de doenças congênitas, pesquisadores aplicaram o modelo Naïve Bayes para
diagnóstico de doença cardíaca em recém-nascidos (Spiegelhalter et al., 1993). Eles
utilizaram dados de sinais clínicos, gases no sangue e eletrocardiograma, obtendo um
resultado com acurácia de 67%. Outras aplicações do Naïve Bayes tiveram como objetivo a
localização de tumor em estágio primário, recorrência de câncer de mama, diagnóstico
de doenças na tireoide e reumatologia (Kononenko et al., 1997). Nesses casos, foram
utilizados dados como idade, sexo, tamanho do tumor e histórico clínico. Os resultados
foram acurácias de 49%, 78%, 70% e 67% para tumor, câncer de mama, doenças na tireoide
e reumatologia, respectivamente.

Árvores de decisão já foram aplicadas em diagnóstico de recuperação de pescoços fratu-
rados (Kukar et al., 1996). A base tinha informações de idade do paciente, sexo, classi�cação
da fratura, hospital de reabilitação, tempo entre a fratura e o exame, se utilizou antibiótico,
etc. Apesar da baixa quantidade de dados, de 197 pacientes, os resultados apresentaram um
bom desempenho com acurácia de aproximadamente 70%. Para o diagnóstico de hepatite,
pesquisadores aplicaram o modelo Support Vector Machine (SVM) (Sartakhti et al., 2012),
fazendo o treinamento com dados de idade, sexo, anorexia, albumina, histologia, etc. Eles
alcançaram uma acurácia de 96%.

Outros modelos utilizados em diagnóstico de doenças são as redes neurais. Amato et al.,
2013 mostra sua aplicação em diagnósticos de doenças cardíacas. Foram utilizados dados
de temperatura do paciente, ocorrência de náusea, pressão da urina, etc. Redes neurais
também já foram aplicadas em diagnóstico de doenças torácicas. O objetivo era classi�car
o paciente em uma dentre as seis classes: tuberculose; doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC); pneumonia; asma; câncer de pulmão ou normal (Er et al., 2010). No treinamento
do modelo foram utilizados dados como tosse, temperatura do corpo, fraqueza, pressão no
peito, etc. Os melhores resultados apresentaram uma acurácia de 95% para tuberculose,
90% para DPOC, 82% para pneumonia, 90% para asma e 89% para câncer de pulmão.

Devido à sensibilidade do contexto em se trabalhar com diagnóstico de doenças, a
maioria dos trabalhos pesquisados mostrou especial interesse em quatro características
dos modelos: capacidade em lidar com dados faltantes e com ruídos, devido ao processo
de obtenção dos dados através de preenchimento manual de relatórios; transparência
do modelo em relação aos cálculos realizados para se chegar aos resultados; capacidade
de explicação do resultado; capacidade em lidar com baixa quantidade de dados para
treinamento. Em certas situações é difícil de se conseguir obter todos os dados necessários
para as análises, por isso modelos que necessitam de poucos dados são preferíveis.

3.2 Modelagem de epidemia de Dengue
Diversos estudos de modelagem e previsão de epidemias de Dengue já foram publicados

com diferentes objetivos. Exemplos desses objetivos são: detecção de surtos, previsão de
casos, correlações com variáveis climáticas e socioeconômicas, detecção de regiões críticas
entre outros. Segundo o levantamento (Siriyasatien et al., 2018), de 966 modelos criados
para Dengue, 545 utilizaram métodos de regressão, 220 de séries temporais, 76 de redes
neurais e 50 que utilizam estrutura de árvores.
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Os trabalhos aqui levantados podem ser divididos entre aqueles que utilizaram técnicas
de regressão para prever o número de casos [Jain et al., 2019, Ramadona et al., 2016,
Chumpu et al., 2019, Soudeep Deb e Sougata Deb, 2021], técnicas de classi�cação para
prever a ocorrência de surtos [Bakar et al., 2011, Zhu et al., 2016, C.-C. Chen e Chang,
2013, McGough et al., 2021] e redes neurais, também utilizados para previsão de número
de casos [Bomfim et al., 2020, Husin, Salim et al., 2008]. O número de artigos que utilizam
redes neurais tem aumentado, como mostra a revisão sistemática (Roster e Rodrigues,
2021). Nessa revisão, é comentado que esse tipo de modelo pode ser ainda mais explorado,
pois, no geral as arquiteturas utilizadas ainda são super�ciais.

Os trabalhos que utilizaram técnicas de regressão aplicaram: Modelos Aditivos Gene-
ralizados (GAM), Modelos Lineares Generalizados (GLM), SARIMA, ARIMA, Regressão de
Poisson, Autorregressão Linear Generalizada de Média Móvel (GLARMA) e Geographical
Weighted Regression (GWR). Já aqueles de classi�cação utilizaram: modelos que possuem
árvore de decisão como estrutura base, Naïve Bayes, Apriori, método de entropia por
permutação de atraso e Support Vector Machine (SVM). Em relação às redes neurais, foram
utilizadas as Redes Neurais Arti�ciais (ANN) e Long short-term memory LSTM.

Com relação aos dados, parte dos trabalhos utilizaram apenas séries históricas de casos
de Dengue e informações de clima e população. Outros trabalhos incluíram o uso de dados
socioeconômicos, como coleta de lixo e Índice de Infestação Predial (IIP) (Enslen et al.,
2020). Nesse índice são contempladas informações de: depósitos de água para consumo
humano; depósitos móveis, como vasos e recipientes de desgelo; depósitos físicos, como
tanques, borracharias e piscinas; passíveis de remoção, como pneus, câmaras de ar e lixo;
naturais, como axilas de folhas e buracos em árvores. Esse índice é obtido através do Le-
vantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa). Outra informação considerada
refere-se a distribuição espacial dos casos, dado que as doenças tendem a ter um padrão de
propagação espacial, alguns trabalhos incluíram informações de soma de casos nas regiões
vizinhas (Jain et al., 2019) e mobilidade urbana (Bomfim et al., 2020).

A tabela 3.1 consolida as principais limitações em relação aos aspectos relacionados ao
contexto deste trabalho. Quando olha-se na perspectiva de dados utilizados, percebe-se que
poucos trabalhos diversi�caram os tipos de variáveis. Como poderá ser observado mais
adiante, neste caso, utilizou-se a maioria dos dados que foram mencionados, consolidando-
os em um único trabalho. Além disso, foi utilizado também dados de Zika e Chikungunya.
Entende-se que para obter previsões de médio e longo prazo, aumentar a diversi�cação de
dados de entrada é uma etapa fundamental.

Neste trabalho, focou-se nos modelos que se baseiam em árvores de decisão, pois,
ao mesmo tempo em que eles foram pouco explorados nessa tema, eles também foram
os modelos que obtiveram o melhor desempenho no escopo deste trabalho, como será
apresentado a seguir. As análises foram voltadas principalmente para previsões de valores
absolutos, porém, foram feitas adaptações para avaliação de surtos também.

A forma como os resultados foram apresentados chamou a atenção, nesse contexto três
pontos que �zeram falta na maioria dos trabalhos foram: validação cruzada para diferentes
anos; a utilização de diferentes métricas para avaliação do resultado, pois a maioria dos
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Trabalhos Existentes

Dados
Pouca variedade de dados utilizados.

Modelos Utilizados

Para previsão de casos de Dengue, em sua maioria mo-
delos que utilizaram equações de regressão linear e po-
linomial. Utilização de árvores somente para detecção
de surtos.

Análise dos Resultados

Resultados foram apresentados, em sua maioria, com
somente duas métricas. Poucos utilizaram validação em
diferentes anos e inicio de meses para teste.

Explicabilidade
Carência de análises sobre a explicação das previsões
geradas pelos modelos.

Tabela 3.1: Consolidação dos principais pontos levantados sobre os trabalhos relacionados à modela-
gem de epidemia de Dengue.

trabalhos utilizaram somente MAE e RMSE; avaliação das previsões iniciadas em diferentes
meses do ano. Analisar o modelo de diferentes maneiras é importante para que se tenha
segurança com os resultados.

O último aspecto de destaque refere-se à explicabilidade das previsões geradas. Parte
deles analisou somente a correlação entre as variáveis dependente e independentes, sem
conseguir demonstrar como elas impactaram o valor �nal da previsão. Conforme mencio-
nado no primeiro artigo referenciado nesta seção, a explicabilidade, ou interpretabilidade,
é um dos desa�os e tendência futura na criação de modelos para previsão de casos Dengue.
Pensando nisso, dedicou-se parte do tempo deste trabalho para atuar com esse tema,
trazendo a importância e valores de impacto de cada variável no resultado �nal do mo-
delo.
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Capítulo 4

Metodologia

Neste capítulo, é descrito o processo de criação dos modelos para Sí�lis Congênita e
Dengue, estando divididos em duas seções, 4.1 e 4.2, uma para cada doença. O objetivo é
descrever cada etapa do processo de criação do modelo conforme apresentado na seção de
Ciências de Dados, no Capítulo 2. Apesar das etapas serem as mesmas, os desa�os para
o desenvolvimento de cada modelo são diferentes. No caso da Sí�lis Congênita, a maior
di�culdade foi consolidar as diferentes bases. No caso da Dengue, a principal di�culdade
foi associar a série temporal de casos de Dengue com variáveis de clima, unidades de saúde
e número de casos nos bairros vizinhos. A seguir, cada processo é apresentado com mais
detalhes.

4.1 Diagnóstico de Sí�lis Congênita
No processo de desenvolvimento do modelo para a Sí�lis Congênita, o primeiro desa�o

foi ter clareza em relação ao signi�cado dos dados de gestantes e recém nascidos com e sem
Sí�lis. Além disso, as regras e campos de associação entre as bases não são disponibilizados
de forma pública devido a sensibilidade dos dados. Portanto, um diferencial desse trabalho
foi consolidar as diferentes bases aqui utilizadas, as quais serão melhores descritas a
seguir.

Nas seções 4.1.1 e 4.1.2 são apresentadas as bases utilizadas, processo de consolidação
e sanitização respectivamente. Na Seção 4.1.3, é trazido uma interpretação dos dados,
apresentando algumas das análises que foram feitas. A Seção 4.1.4 contém o processo
de tratamento dos dados faltantes e balanceamento da base. Por �m, na Seção 4.1.5, é
apresentado os diferentes modelos utilizados e o processo de parametrização.

4.1.1 Bases de dados e coleta
No Brasil, existe uma riqueza muito grande em relação a dados na área da saúde.

Esses dados são disponibilizados pelo DATASUS, departamento de informática do Sistema
Único de Saúde (SUS) do Brasil. Esse departamento tem como responsabilidade coletar,
processar e disseminar os dados de saúde de todo o país. Para conseguir lidar com o
alto volume de dados, o DATASUS possui mais de 200 sistemas (Informática do SUS,
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2020c), sendo cada um deles dedicado para um tipo de informação. Alguns exemplos de
informações são: assistência à saúde, para acompanhamento dos indicadores de quantidade
de atendimentos; �nanceiras, sobre uso dos recursos e orçamentos; de medicamentos, para
controle de consumo.

Para este trabalho, utilizou-se os dados referentes ao nascimento, do SINASC (Infor-
mática do SUS, 2020b) e de noti�cação de agravos, do SINAN (Informática do SUS,
2020a). Nesse último caso, bases especí�cas da Sí�lis vieram separadas em Sí�lis Congê-
nita, Adquirida e de Gestante. Todos esses dados foram adquiridos inicialmente pelo IEPS
(Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) da FGV, onde através de uma parceria com o
IME, disponibilizou os dados.

Falando mais especi�camente sobre os dados de cada base, algumas das informações
recebidas referente ao nascimento das crianças, foram: código do estabelecimento onde a
criança nasceu; idade da mãe; escolaridade da mãe; semanas de gestação; tipo de parto;
tipo de gravidez (única ou múltipla); número de consultas durante a gestação e resultados
dos exames feitos nos primeiros minutos de vida. Algumas das informações presentes na
base de dados da Sí�lis Adquirida são: data dos primeiros sintomas; data de nascimento; se
possui outra doença e região de ocorrência. Na base de Gestantes, os dados são: classi�cação
do nível de Sí�lis; se foi tratada com Penicilina; se o parceiro foi tratado e resultado do
teste treponêmico. Por �m, na base de dados da Sí�lis Congênita, foram recebidas as
informações de: esquema de tratamento da mãe; presença ou ausência do T. Pallidum;
diagnóstico clínico da criança (se apresenta sintomas); presença de lesões cutâneas; se a
Sí�lis Congênita foi adquirida de maneira recente ou tardia.

Foram recebidas também bases auxiliares com a associação dos identi�cadores para
que a consolidação fosse possível. Elas foram criadas pela equipe do IEPS que recebeu as
informações diretamente da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. No pro-
cesso de coleta, elas foram organizadas e preparadas para a etapa seguinte de higienização
e consolidação.

4.1.2 Higienização e consolidação
Nessa etapa, foi de�nido seguir a análise com apenas três dessas bases: SINASC, SINAN

Gestante e SINAN Congênita. O processo de higienização foi semelhante para as três bases.
Após entender o signi�cado de cada coluna, através dos dicionários disponibilizados pelo
SUS, �ltrou-se aquelas relevantes para o estudo. Devido a quantidade de colunas que cada
base possui, será apresentado aqui, de forma não exaustiva, os dados que foram mantidos.
Na �ltragem das colunas, eliminou-se aquelas que apresentaram mais de 30% de valores
nulos. Por �m, veri�cou-se se haviam registros duplicados para que a consolidação fosse
feita da forma correta.

Da base do SINAN Gestante, mantive-se as colunas que continham as informações de:
idade da mãe; período gestacional; resultado do teste treponêmico; cor de pele; nível de
escolaridade; unidade de saúde em que foi feito o pré-natal; nível de evidência da sí�lis;
esquema de tratamento; se o parceiro foi tratado e esquema de tratamento do parceiro.
Já da base do SINASC, foram mantidas as informações de: sexo e peso do recém nascido;
resultados dos testes Apgar de 1 e 5 minutos; código de anormalidade; quantidade de
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�lhos nascidos vivos e mortos; tipo de gravidez, se único, gêmeos ou trigêmeos; tipo de
parto; número de consultas no pré-natal; quantidade de semanas da gestação; bairro de
nascimento. A base do SINAN Congênita foi utilizada para identi�car as crianças que
nasceram com sí�lis.

SINASC SIM SINASC e SIM

SINAN-
Congênita

Recém nascido vivo,
identi�cação daqueles
que nasceram com Sí-
�lis Congênita

Óbito fetal ou aborto,
identi�cação daqueles
que morreram com Sí-
�lis Congênita

Recém Nascido vivo
com Sí�lis Congênita
e óbitos de até 1 ano de
idade com Sí�lis Con-
gênita

SINAN-
Gestante

Mãe com ou sem tra-
tamento para Sí�lis
e com recém nascido
vivo não necessaria-
mente com Sí�lis Con-
gênita

Mãe gestante que veio
a óbito e mãe de �lho
que veio a óbito com
mais de 1 ano de idade

Mãe com ou sem tra-
tamento para a Sí�-
lis, com recém nascido
vivo com ou sem Sí�-
lis Congênita. Informa-
ção de recém nascido
veio a óbito.

SINAN-
Adquira

Adulto não gestante
com Sí�lis adquirida
que veio a óbito

Tabela 4.1: Informações geradas pela associação das bases SINAN, SIM e SINASC

A elaboração da Tabela 4.1 foi uma etapa importante para a consolidação das bases. Nas
linhas são exibidas as bases do SINAN Congênita, Gestante e Adquirida, e nas colunas, são
exibidas as bases do SINASC e SIM. A partir da tabela, pode-se observar que ao consolidar
as bases SINAN Congênita, SINASC e SIM, conseguiu-se obter as informações dos recém
nascidos (RN) vivos e aqueles que vieram a óbito até um ano de idade. Foi cogitado criar o
modelo para calcular a probabilidade de uma criança vir a óbito dado que ela nasceu com
sí�lis. Entretanto, observou-se que a proporção desse caso é muito baixa, impossibilitando
a criação de um modelo para realização desse cálculo.

A Figura 4.1 ilustra como foi feita a consolidação das bases. Conforme mencionado,
utilizou-se duas bases auxiliares. A primeira base auxiliar, contém a correspondência
entre os dados da base SINAN Gestante e SINASC. A outra base auxiliar, contém a corres-
pondência entre os dados da base SINASC e SINAN Congênita. No �nal do processo de
consolidação, conseguiu-se gerar uma única base que contém os registros de nascimentos
de crianças cuja mãe foi diagnosticada com Sí�lis na gestação.

4.1.3 Análise exploratória
Para compreender melhor os dados utilizados, fez-se uma análise exploratória da base

consolidada. Todas as análises tiveram como objetivo entender a correlação das variáveis
independentes com a dependente. Inicialmente, é apresentado a análise que relaciona a
idade da mãe e o respectivo nível de escolaridade. Na segunda análise, são comparados
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Figura 4.1: Modelo relacional das bases utilizadas na análise de Sí�lis Congênita.

os valores das variáveis de peso da criança e etnia da mãe. Por último, é apresentado a
relação de casos positivos por bairro. Todas as análises consideraram os dados do período
entre 2007 e 2017.

Figura 4.2: Análise da idade da mãe e nível de escolaridade em relação ao diagnóstico de Sí�lis
Congênita.

A Figura 4.2 mostra o comportamento das variáveis de idade da mãe (em anos) e nível
de escolaridade em relação a infecção de sí�lis pelo recém nascido. No grá�co de densidade
de probabilidade, é possível perceber que a distribuição das idades é similar para ambos os
diagnósticos, possuindo uma maior quantidade de mães com idade entre dezoito e vinte e
cinco anos. No grá�co de boxplots, as barras em azul representam as mulheres que não
tiveram �lhos com sí�lis e as barras em laranja são os casos contrários. No eixo horizontal,
tem-se a variável de nível de escolaridade e no eixo y a idade da mãe. Pode-se observar
que a idade das mães em relação ao nível de escolaridade não gera uma segregação entre
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os casos positivos e negativos. Em todos boxplots, os intervalos de valores apresentados
são similares.

Figura 4.3: Análise do peso da criança e etnia da mãe em relação ao diagnóstico de Sí�lis Congênita.

A Figura 4.3 mostra a análise da relação entre o peso da criança (em gramas) e etnia
da mãe para os casos de diagnóstico positivo e negativo. No grá�co de densidade de
probabilidade, percebe-se que a distribuição dos pesos das crianças que nasceram ou não
com sí�lis é semelhante, os valores mais frequentes estão entre 2500 e 3500 gramas. No
grá�co de boxplots foi inserida a variável que categoriza a etnia da mãe em cinco grupos,
são eles: branca; preta; amarela; parda e indígena. O grá�co mostra que na maioria dos casos
as medianas de peso são semelhantes independente da etnia da mãe. Somente na categoria
indígena que foi percebida uma diferença, onde as crianças com sí�lis apresentaram
uma mediana de 500 gramas a menos. Entretanto, na categoria indígena a base possui
somente seis registros, logo não pode-se a�rmar que essa diferença é estatisticamente
signi�cativa.

A última análise exploratória, apresentada na Figura 4.4, mostra o número de casos de
Sí�lis Congênita por bairro. A barra em vermelho mostra o valor absoluto de casos positivos
por bairro e a barra em azul mostra a porcentagem de casos positivos em relação ao total de
registros do bairro. Centro e Acari são os bairros que possuem a maior quantidade absoluta
de casos. No entanto, seus percentuais são próximos aos de São Cristóvão e de Madureira,
aproximadamente 30%. Isso mostra que as maiores proporções estão localizadas na região
leste do município. Mais especi�camente, o Centro e São Cristóvão estão na região sudeste,
Acari e Madureira estão na região nordeste. Lins de Vasconcelos também é um bairro
que chama a atenção, pois, apesar de ser o terceiro bairro com o maior valor absoluto,
apresentou a menor porcentagem de casos positivos com o valor de aproximadamente 18%.
Para que se pudesse ter a percepção de casos de Sí�lis Congênita em relação a todos os
nascidos vivos do município, consultou-se o Boletim Epidemiológico de Sí�lis do Estado
do Rio de Janeiro (Estado do Rio de Janeiro, 2021). Nele, observa-se que em 2017, a
porcentagem de crianças nascidas com a doença, na região que considera o município do
Rio de Janeiro, foi de 2,21%.
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Figura 4.4: Casos de Sí�lis Congênita por bairro do Rio de Janeiro.

É importante esclarecer que todas as variações e relações encontradas podem ser
apenas artefatos desta amostra. Essa análise exploratória teve como objetivo entender os
principais valores da base e não buscou encontrar causalidades nos nascimentos com e
sem Sí�lis.

4.1.4 Criação da base de entrada
A partir da base consolidada, aplicou-se as transformações necessárias para criação da

base de entrada para o modelo. As variáveis com mais de 30% dos seus valores nulos foram
eliminadas. Devido ao fato de possuírem uma alta quantidade de valores não preenchidos,
optou-se por não realizar estimativas sobre elas.

Neste trabalho com a Sí�lis, optou-se por trabalhar inicialmente com toda a base de
dados, sem realizar a separação prévia em treino e teste. Decidiu-se fazer dessa forma a
�m de realizar uma avaliação prévia sobre a capacidade dos modelos em conseguir prever
os resultados.

Para o tratamento de valores faltantes em cada base, as variáveis categóricas foram
preenchidas com a moda, e no caso de variáveis quantitativas, com a média. Em seguida,
as variáveis consideradas categóricas (cor de pele, esquema de tratamento da gestante
e do parceiro, sexo, parto e bairro de nascimento) foram transformadas em variáveis
binárias.

Ao analisar a proporção de diagnósticos positivos e negativos, percebeu-se que em
20% dos casos as crianças nasceram com a Sí�lis. Um modelo de classi�cação é melhor
avaliado quando a base de entrada está balanceada, ou seja, quando possui quantidades
semelhantes entre as classes da variável dependente. Por conta disso, foram criadas cinco
bases de entrada para fazer o balanceamento. Os casos positivos são os mesmos nas cinco
bases, já os casos negativos são diferentes e foram selecionados de forma aleatória e sem
reposição.

Em seguida, para cada uma das cinco bases, as variáveis foram separadas em indepen-
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dentes e dependentes, sendo dependente a variável de diagnóstico de Sí�lis Congênita e
como independente todas as demais. Por �m, separou-se em bases de treino e teste, sendo
90% da base escolhida de forma aleatória para treinamento do modelo e o restante dedicada
para teste de desempenho. Essa separação foi feita utilizando a técnica de validação cruzada,
dividindo a base em dez grupos.

4.1.5 Modelo de classi�cação
Para escolha do modelo �nal, iniciou-se os testes com oito modelos diferentes, são eles:

Regressão Logística; Naive Bayes; Support Vector Machine; K Nearest Neighbors; Random
Forest; Extratree; lightGBM e XGBoost. Para os seis primeiros, utilizou-se a implementação
da biblioteca scikit-learn. O lightGBM e o XGBoost possuem biblioteca própria. A seguir,
será descrito de forma simpli�cada como cada modelo funciona.

Regressão Logística (Scikit-learn, 2020a) é um modelo linear que busca ajustar uma
função logística aos dados. No processo de ajuste, a probabilidade de cada elemento
pertencer a classe alvo são calculadas através do modelo de Bernoulli. A estimativa dos
parâmetros da função é realizada por máxima verossimilhança que utiliza o método
numérico Newton Raphson para encontrar os valores dos parâmetros que melhor ajusta
a função logística. Além do Newton Raphson, outros métodos numéricos que também
podem ser utilizados são Gradiente Médio Estocástico e Descida Coordenada. Para lidar
com a variabilidade dos dados, é possível utilizar L1, L2 ou Elastic-Net como métodos de
regularização.

O classi�cador Naïve Bayes (Zhang, 2005) é baseado no teorema de Bayes. O nome
Naïve se deve a suposição “ingênua” de independência das variáveis. O teorema utiliza a
função de verossimilhança para consolidar os resultados das funções de probabilidades
de cada variável. Para o caso de variáveis discretas, a função de probabilidade da variável
será simplesmente a probabilidade condicionada. Já para o caso de variáveis contínuas, a
função de probabilidade pode ser associada a uma distribuição normal, binomial, poïsson
ou multinomial. A regra de classi�cação do modelo é calculada pelo estimador Máximo A
Posteriori (MAP) e a decisão da classe é baseada naquela em que o elemento em análise
obteve maior probabilidade.

O Support Vector Machine (SVM) (Hearst et al., 1998) busca criar um divisor que melhor
separa as classes dos dados. O divisor pode ser uma reta, um plano ou um hiperplano de
acordo com a dimensão da base. A fronteira do hiperplano que irá separar as classes depende
da função do kernel. As funções mais populares são polinômios, gaussiana e sigmoid. O
melhor hiperplano, e respectiva fronteira selecionada, irá maximizar a separação entre
as diferentes classes, ou seja, irá maximizar a margem - região de�nida como a distância
entre o hiperplano e os pontos mais próximos. É nessa região em que o algoritmo irá lidar
com a tolerância dos erros de classi�cação.

O classi�cador K Nearest Neighbors (KNN) (Arthur e Vassilvitskii, 2006) é baseado
no cálculo das distâncias entre os pontos. O tipo distância a ser utilizada irá depender das
características do espaço em que os dados estão inseridos e poderá variar entre euclidiana,
manhatam, minkowski, etc. Uma vez de�nido o cálculo de distância, para a tomada de
decisão da classi�cação, o KNN calcula as distâncias entre os elementos e atribui a classe



24

4 | METODOLOGIA

de acordo com a moda dos k vizinhos mais próximos. O parâmetro k deve ser um inteiro e
de�nido pelo usuário. Esse algoritmo é considerado lazy, pois não precisa de treinamento,
uma vez que as distâncias dos elementos são calculadas levando em consideração todo o
conjunto de dados.

O Random Forest (Breiman, 2001) tem como base as árvores de decisão. Inicialmente,
o modelo gera diferentes árvores a partir de amostras da base, técnica conhecida como
bootstrap. Além disso, cada árvore pode utilizar também uma fração das variáveis da base
de acordo com a parametrização. Ao criar a árvore, a divisão de nós pode ocorrer de duas
maneiras, seja pelo método gini ou entropy. O método gini busca dividir o nó baseado na
“impureza” dos dados. Ele calcula a impureza de cada variável e seleciona aquela onde
os dados estão menos “misturados”. O método entropy divide o nó baseado no ganho de
informação, para isso ele calcula o ganho de todas as variáveis que estão no nó e seleciona
aquela com maior valor. Uma vez estando com todas as árvores geradas, os resultados são
consolidados, podendo ser utilizado a média dos valores para o cálculo do resultado �nal.
Para esse método dá-se o nome de bagging.

Similar ao Random Forest, o modelo Extratree diferencia-se na forma como os nós das
árvores são divididos. Ao invés de buscar o melhor valor de corte, como acontece no
Random Forest, no Extratree são gerados valores aleatórios e o melhor desses valores é
utilizado para o corte. Essa técnica tem como objetivo lidar com a variância dos dados.

Os modelos LightGBM (Ke et al., 2017) e XGBoost (T. Chen e Guestrin, 2016) também
são baseados em árvores de decisão. Diferente do Random Forest, ao invés de utilizarem as
técnicas bootstrap e bagging mencionadas aqui, eles utilizam a técnica chamada boosting.
Ou seja, enquanto os modelos Random Forest e Extratree geram as árvores de maneira
independente, os modelos que utilizam boosting geram as árvores de maneira sequencial e
com dependência entre elas. Durante o processo de boosting, no �nal da criação de cada
árvore, calcula-se a diferença entre valores reais e previstos, essa informação é inserida
na criação da próxima árvore, buscando a minimização do erro. A geração de árvores
é �nalizada até que o número máximo de árvore seja alcançado ou até não haver mais
diminuição no erro da previsão. Esse é um método com tendência de sobreajuste e, para
controlar isso, ele costuma ser aplicado junto às técnicas de regularização e restrições de
construção de árvores.

A principal diferença entre os modelos XGBoost e LightGBM está na divisão dos nós. O
XGBoost utiliza os algoritmos: pré ordenação e baseado em histograma. No primeiro, cada
variável tem seus valores ordenados e em seguida é aplicada uma varredura linear para
de�nição do valor de corte que gere o melhor ganho de informação, ou seja, que melhor
consegue segmentar os dados. No algoritmo baseado em histograma, o processo é o mesmo,
porém, os dados são agrupados em bins. Já o LightGBM utiliza o método Gradient-Based
One Side Sampling (GOSS). GOSS utiliza o gradiente que se baseia na tangente da função
de perda. O conjunto de registros da base que possuem um alto gradiente são importantes
na de�nição dos valores de cortes dos nós, pois são eles que geram os maiores erros entre
os valores reais e previstos. Nesse método, na de�nição da variável e respectivo valor de
corte, são mantidos os registros com altos erros e se considera uma amostra dos registros
com baixo erro. Esse método utiliza menos registros da base do que aqueles utilizados pelo
XGBoost e, por isso, consegue ser mais rápido no treinamento.
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Outra diferença importante refere-se a trativa de dados categóricos. O LightGBM
consegue lidar com a entrada de dados no formato de texto, utilizando o método de Fisher
para divisão dos nós nesses casos. A ideia básica é ordenar as categorias da variável em um
histograma de acordo com os valores acumulados. Uma vez com o histograma, é de�nido
o valor de corte baseado no melhor ganho de informação. Já o XGBoost não consegue lidar
com esse tipo de variável, ou seja, ele aceita somente dados numéricos e, portanto, os
dados categóricos precisam passar pelo processo de codi�cação para transformá-los em
dados binários.

4.1.6 Métricas de desempenho
O desempenho dos modelos de classi�cação geralmente são mensurados a partir da

matriz de confusão (Skiena, 2017). Ela é composta por quatro categorias de resultados:
verdadeiro positivo (TP); verdadeiro negativo (TN); falso positivo (FP) e falso negativo (FN).
Os termos verdadeiro e falso referem-se ao resultado da predição do modelo, enquanto
que os termos positivo e negativo referem-se às classi�cações reais.

Acurácia Precisão

TP + TN

TP + TN + FP + FN

(4.1)
TP

TP + FP

(4.2)

Cobertura F1-Score

TP

TP + FN

(4.3)
2 ∗

Precisão ∗ Cobertura

Precisão + Cobertura

(4.4)

Tabela 4.2: Métricas de desempenho para classi�cadores.

As métricas mais comuns que podem ser geradas a partir dessas categorias são: acurácia,
precisão, cobertura e F-Score (Skiena, 2017). A Tabela 4.2 mostra as respectivas fórmulas.
A acurácia mensura o quanto o modelo acertou no geral, olhando para todos os resultados.
A precisão indica a taxa de acertos entre os resultados apontados pelo modelo como
positivos. Já a cobertura, indica a taxa de acerto em relação aos casos reais positivos. A
métrica F-Score calcula a média harmônica entre a precisão e a cobertura. Seu resultado
está entre o intervalo 0 e 1. Quanto mais próximo de um melhores são os resultados da
precisão e cobertura.

Outra métrica importante é a curva Receiver-Operator Characteristic (ROC) (Park et al.,
2004). Ela é obtida através da relação entre a quantidade de casos verdadeiros positivos e
falsos positivos para diferentes valores do limiar de classi�cação. Para que o modelo possa
ser avaliado em uma única métrica através dessa curva, utiliza-se a área abaixo da curva,
essa métrica é conhecida como Area Under the ROC curve (AUC).
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4.2 Previsão dos casos de Dengue
Para a previsão de casos de Dengue, foi adotado uma abordagem que pudesse lidar

com os fatores mencionados no Capítulo 3. Em relação a variabilidade de dados, optou-se
por uma abordagem sistêmica que contemplasse diferentes fatores, como por exemplo:
resultados da pesquisa Liraa; contagem de casos de Chikungunya e Zika; entre outros
que são melhor detalhados a seguir. Sobre o tipo de modelo, observa-se o potencial de
algoritmos que utilizam árvores de decisão e que foram pouco explorados neste tema. No
que se refere a mensuração de desempenho, foi testado o modelo de diferentes maneiras
com diferentes métricas para que se pudesse ter uma visão geral dos resultados. No �nal, é
apresentado a técnica de explicabilidade de modelo utilizada neste trabalho, que traz de
maneira simples e detalhada a interpretação das previsões geradas pelo modelo.

4.2.1 Coleta dos dados
O escopo de análise é o município do Rio de Janeiro. Através da base do SINAN,

disponibilizada pelo site do município (Janeiro, 2021), foram levantados: ocorrência de
Dengue, Zika, Chikungunya; Liraa e sorotipos de Dengue. Temperatura, precipitação e
umidade foram disponibilizadas pelas estações meteorológicas (INMET) (Meteorolo-
gia, 2021). As informações de IDH, taxa de alfabetização de adultos, taxa de renda per
capita, frequência escolar e densidade demográ�ca são do IBGE (IBGE, 2021). Por �m,
os dados de cadastros de estabelecimentos de saúde foram disponibilizados pelo CNES
(Estabelecimentos de Saúde, 2021) que pertence ao DATASUS.

4.2.2 Higienização e consolidação
No processo de higienização e consolidação dos dados, buscou-se montar uma base

que tivesse todos os dados preenchidos para o período e região escolhida. A base de dados
foi agrupada por bairro, mês e ano. Em relação aos dados de Dengue, Zika e Chikungunya,
obtive-se o histórico de janeiro de 2011 a outubro de 2020. Já para o Liraa, conseguiu-se os
dados de 2015 a 2020 somente. Por isso, o escopo dessa análise �cou limitado pelo intervalo
de dados do Liraa. Além disso, a base não tinha dados para todos os meses, dessa maneira
eles foram preenchidos através de interpolação.

A base das estações meteorológicas possui os registros de temperatura, precipitação e
umidade com periodicidade diária para cada estação. O município do Rio de Janeiro possui
duas estações. Dessa forma, inicialmente agrupou-se os dados por estação, mês e ano. Em
seguida, atribuiu-se esses valores aos bairros de acordo com a proximidade da estação, ou
seja, cada bairro recebeu as informações da estação mais próxima.

Os dados da base do IBGE são do censo de 2010. Eles estão separados por bairro, dessa
forma o valor correspondente de cada bairro foi replicado para todos os meses e anos.
Sobre a base CNES, obteve-se os dados até o ano de 2017, os dados de dezembro deste ano
foram replicados até o �nal do período em análise.

Tentou-se incluir também os dados de sorotipos de Dengue. Entretanto, eles possuíam
muitos valores faltantes. Depois do preenchimento por interpolação e análises exploratórias
desse conjunto de dados, optou-se por descartá-los pelo número excessivo de premissas
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que seriam necessárias adotar para utilizá-los. Pesquisas mostram, (Soo et al., 2016), que
a mudança entre os sorotipos predominantes na região impacta no comportamento das
infecções. Isso acontece devido as alterações no sistema imunológico humano, que passa
a se adaptar com cada sorotipo. Entendem-se que a inclusão deles pode ser considerada
como melhoria futura para o modelo.

4.2.3 Análise exploratória
Com o objetivo de entender as principais características do conjunto de dados, na etapa

de análise exploratória buscou-se visualizar a relação entre os casos de Dengue com as
outras variáveis. Nesta seção, são apresentadas as principais análises realizadas junto aos
respectivos aprendizados.

Figura 4.5: Distribuição dos valores de casos de Dengue e ocorrência por bairro entre os anos de 2015
e 2020.

A primeira análise refere-se a distribuição dos dados de casos de Dengue. Entender a
distribuição dos dados é uma etapa importante nesse processo, pois, o tipo da curva impacta
na complexidade da previsão. Dados, com distribuição normal, são menos difíceis de serem
previstos devido a regra de algoritmos de árvore de decisão em se utilizar valores médios.
O grá�co à esquerda da �gura 4.5 mostra a distribuição das ocorrências entre os anos
de 2015 a 2020. O eixo y foi colocado na escala log para melhor visualização. Os valores
baixos são os mais frequentes e pode-se ver isso melhor quando olha-se para os percentis
95 e 99 com valores 26 e 79 respectivamente. Porém, o número de casos também possuí
valores altos que representam os picos de casos de Dengue. A magnitude da diferença
entre os valores, altos e baixos, gera maior complexidade ao lidar com a previsibilidade
dessa variável.

Optou-se por avaliar a ocorrência de casos também de maneira geográ�ca. O mapa
coroplético mostra que Bangu é o bairro que mais registrou ocorrência de Dengue nesse
período, seguido pelos bairros Realengo e Campo Grande. De acordo com o grá�co, a
ocorrência de casos no município do Rio de Janeiro não acontece de forma homogênea
entre os bairros. O município possui um total de 160 bairros e, de acordo com a base, 50%
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dos casos acontecem em 19 deles. Ou seja, na maior parte dos bairros a ocorrência é baixa
com valores mensais próximos de zero. Este comportamento mostra a importância de se
avaliar o desempenho do modelo também de maneira independente para cada região.
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Figura 4.6: Comparação de média de temperatura mensal e precipitação com casos de Dengue.

Com o objetivo de comparar este conjunto de dados com aqueles apresentados nos
trabalhos relacionados, analisou-se a relação da temperatura e precipitação com o número
de casos de Dengue. Na Figura 4.6, ambos os grá�cos mostram a quantidade de casos no
município do Rio de Janeiro entre 2015 e 2020 pela linha verde tracejada. O grá�co do
lado esquerdo mostra a curva dos valores médios mensais de temperatura. Nele pode-se
observar que a maioria dos picos de casos são antecedidos por um aumento na temperatura,
com valores entre 27°C e 30°C. Comportamento semelhante ocorreu com a precipitação
e pode ser observado no grá�co à direita. Valores de precipitação que antecederam os
picos de casos estão entre 28000mm e 46000mm. Conforme mencionado no Capítulo 2,
a literatura já reconhece essas relações de temperatura e precipitação com Dengue que
puderam ser observadas nessa análise.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Nú
m
er
o 
de

 C
as
os

Ocorrência de Casos
Dengue e Chikungunya

Chikungunya
Dengue

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ocorrência de Casos
Dengue e Zika

Zika
Dengue

Figura 4.7: Comparação de ocorrência de casos entre Dengue, Zika e Chikungunya.

Por último, foram analisadas as relações de ocorrência de Dengue, Zika e Chikungunya,
Figura 4.7. Por serem transmitidos pelo mesmo vetor, julgou-se que seria interessante
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veri�car a relação de casos entre os três tipos de doença. Olhando para o grá�co à esquerda,
percebe-se a relação de picos entre Dengue e Chikungunya. Em 2017, 2018 e 2019 ambas
as doenças tiveram aumento de casos no mesmo período. Já no caso da Zika, grá�co à
direita, somente no ano de 2016 ambos apresentam pico. Apesar de haver uma relação
entre esses casos, percebe-se que ela ocorre de maneira não linear. Utilizar esse tipo de
informação para previsão dos casos de Dengue é um diferencial deste trabalho, pois, não
foram encontrados a utilização destes dados em nenhuma outra pesquisa.

4.2.4 Criação da base de entrada
Após o entendimento dos dados, estruturou-se a base para treinamento dos modelos.

Para cada linha dessa base incluiu-se o número de casos de Dengue dos últimos doze meses
que são representadas pelas colunas t-n, onde n está no intervalo de 1 até 12 e representa
a quantidade de meses no passado. Além disso, foi inserido também a quantidade de casos
que ocorreram nos bairros vizinhos no mês anterior a previsão.

Em seguida aplicou-se a correlação de Pearson entre as variáveis independentes. Con-
forme é mostrado no Capítulo 5, houveram correlações altas em algumas delas que foram
posteriormente �ltradas. Em seguida, separou-se a base em variáveis independentes e
dependente. Por último, separou-se em base de treino e de teste. Foram utilizados como
teste os dados dos anos de 2016 à 2020. Para cada ano de teste, a base de treino era composta
pelos outros anos. Por exemplo, quando testou-se o modelo com os dados de 2019, os dados
de 2016, 2017, 2018 e 2020 foram utilizados como treino. Os dados do ano de 2015 foram
utilizados para a parametrização do modelo.

4.2.5 Modelo de regressão
Assim como no caso da sí�lis, iniciou-se a criação do modelo testando diferentes tipos

para avaliação de desempenho. Alguns deles são a versão de regressão daqueles utilizados
para Sí�lis, como por exemplo o SVM e todos aqueles baseados em árvores (Random Forest,
XGBoost e LightGBM). Além desses, testou-se também os modelos de regressão linear
multivariada e regressão polinomial.

O algoritmo da regressão linear multivariada busca encontrar o plano, ou hiperplano,
que melhor representa os dados. Para isso, através da técnica gradiente descendente,
ele busca minimizar os resíduos gerados pelo modelo utilizando o método de mínimos
quadrados. Para o caso em que a relação das variáveis não é linear, pode-se utilizar a
regressão polinomial. Esse algoritmo funciona da mesma maneira que a regressão linear,
porém a função nesse caso é um polinômio. O grau do polinômio deve ser passado como
parâmetro (Scikit-learn, 2020b).

O modelo de regressão do SVM, Support Vector Regression (Smola e Schölkopf, 2004),
é uma versão generalizada do classi�cador. Nesse caso, assim como a regressão linear, ele
buscar encontrar uma linha (ou hiperplano) que melhor se ajusta aos dados. Porém, esse
algoritmo permite de�nir um erro considerado aceitável. Por exemplo, ao prever o custo
de um imóvel, pode-se de�nir R$ 10 mil como um erro aceitável. Esse valor representa a
margem (epsilon) e de�ne a região dos vetores de suporte. Enquanto a regressão linear
busca minimizar o erro, o SVR busca ajustá-los dentro da região dos vetores ao minimizar
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os valores dos coe�cientes. A veri�cação do erro, nesse caso, é de�nido nas restrições da
otimização.

Para os algoritmos dos modelos baseados em árvores, a versão de regressão é semelhante
à versão de classi�cação, de maneira geral, as diferenças são: o valor de saída e a métrica
utilizada como critério de divisão dos nós. No caso de modelos de regressão, os valores
de saída são contínuos. Os critérios para divisão dos nós costumam ser o erro quadrático
médio ou erro absoluto médio.

Outro modelo baseado em estrutura de árvore e que utiliza a técnica boosting testado
foi o Catboost (Dorogush et al., 2018). O nome origina-se da combinação entre categorical
e boosting e sua implementação é mais recente do que o LightGBM e XGBoost. O diferencial
deste modelo está na codi�cação dos valores categóricos que evita a criação de uma matriz
esparsa como se normalmente é feito nos outros modelos. A codi�cação baseia-se na
formula 4.5 que é aplicada em cada registro da base de maneira sequencial. Na formula
são considerados: conta_classe, referente a quantidade de vezes que a categoria em análise
apareceu com valores positivos na variável dependente; valor_previo, representando o valor
de codi�cação do registro anterior; total_conta, correspondente ao número de vezes que
essa categoria apareceu nos registros anteriores. O resultado da codi�cação é representado
por media_var_alvo.

media_var_alvo =

conta_classe + valor_previo

total_conta + 1

(4.5)

Outras três características que pode-se destacar deste modelo estão relacionadas a
estrutura de geração das árvores, método para divisão dos nós e seleção de amostras para
treinamento do modelo. Sobre a geração de árvores, o Catboost constrói as árvores de
maneira simétrica, em cada iteração as folhas são dividas pela mesma condição. A árvore
balanceada auxilia no desempenho do cálculo da previsão, além de lidar com o sobreajuste,
uma vez que sua estrutura funciona como um regularizador. Na divisão dos nós, diferente
do LightGBM e XGBoost, o Catboost utiliza o algoritmo guloso, onde para cada variável,
diferentes valores são testados até que se encontre o valor ótimo global. Sendo o valor
ótimo aquele que gera a menor perda de informação. Por �m, no treinamento do modelo,
o Catboost diferencia-se por não utilizar os mesmos dados de treino na estimativa do
gradiente. Ou seja, o desempenho do modelo é avaliado com amostra diferente, evitando o
sobreajuste.

No desenvolvimento do modelo de regressão, para prever os casos ao longo dos meses,
utilizou-se previsões baseadas em múltiplos passos (Taieb et al., 2012). Ou seja, para cada
previsão a base foi atualizada com as previsões dos meses anteriores.

4.2.6 Métricas de desempenho para modelo de regressão
Para avaliação do desempenho dos modelos de regressão utilizou-se as métricas Mean

Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) e R². A métrica MAE possui uma interpretação simples e seu resultado mostra o
erro médio absoluto gerado pelo modelo, calculando a diferença entre os valores reais e
previstos. No caso da métrica RMSE, essa diferença é elevada ao quadrado e em seguida é
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tirada a raiz quadrada. Isso faz com que os erros maiores causem mais impacto no valor da
métrica. No caso da MAPE, o erro é apresentado como uma porcentagem média. O R² tem
como objetivo mensurar o quanto da variabilidade dos dados foi explicada pelo modelo.
Existe mais de uma maneira de se calcular o R². A fórmula utilizada foi a 4.6. Os valores
de R² vão de menos in�nito até 1 e quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do
modelo.

R
2
= 1 −

∑
n

i=0
(yi − ŷi)

2

∑
n

i=0
(yi − y)

2
(4.6)

Na formula 4.6, yi representa o valor real, ŷi representa o valor previsto, y representa
a média dos valores reais e n é igual a quantidade de registros na base. No denominador
da fração é calculada a variação de acordo com a média dos valores reais e no numerador
é calculada a variabilidade alcançada pelo modelo. Se o R² apresenta um valor positivo,
signi�ca que o modelo conseguiu representar a variabilidade dos dados melhor do que
um modelo que aplicasse a média. No caso contrário, onde o numerador fosse maior,
signi�caria que o modelo teve um desempenho inferior a um modelo que aplicasse a média
somente.

4.2.7 Explicabilidade do modelo
Dentre os trabalhos relacionados a previsão de casos de Dengue apresentados no

Capítulo 3, poucos deles tem se preocupado com a explicação dos resultados, ou seja,
com a interpretabilidade dos modelos. Para aqueles que levaram o tema em consideração,
avaliaram os coe�cientes das equações lineares e polinomiais a �m de informar se a
respectiva variável possui uma correlação diretamente ou inversamente proporcional
a variável dependente. Porém, esse é um tema muito importante na área da saúde que
necessita de explicações mais detalhadas para se avaliar o resultado. Nesse contexto, por
vezes, os comportamentos padrões identi�cados pelo modelo são mais importantes do
que o próprio resultado em si [Shortliffe e Sepúlveda, 2018, Lundberg, Nair et al.,
2017].

Atualmente pode se dizer que o SHAP é a melhor solução para se obter a explicabili-
dade de modelos de aprendizado de máquina. Seu nome é uma abreviação para SHapley
Additive exPlanations. Esse algoritmo foi inicialmente publicado em 2017 (Lundberg e Lee,
2017). Uma publicação mais recente (Lundberg, Erion et al., 2020), mostra a aplicação
do algoritmo especi�camente para modelos baseados em árvores. De maneira geral, o
algoritmo se baseia na teoria de jogos que busca estimar a participação de cada jogador
em um determinado jogo. No contexto de modelos de aprendizado de máquina, o jogo é
representado pela previsão de um registro da base, já os jogadores são representados pelas
variáveis. Dessa forma, o SHAP busca quanti�car a contribuição de cada variável em uma
previsão especí�ca, essa valores são denominados Shapley Values.

O cálculo da contribuição utiliza o conceito powerset que representa o conjunto das
combinações de todos os elementos pertencente ao domínio. No contexto de aplicação de
modelo, o domínio corresponde as variáveis independentes da base de entrada. Para de�nir
a participação da variável no resultado, o SHAP parte do princípio que todas as combinações
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que contém a variável em questão devem ser consideradas no cálculo. Na versão genérica
do SHAP, para cada combinação, o SHAP cria um modelo distinto e realiza a previsão do
registro. A partir dessas previsões, é calculado as margens de contribuição da variável,
levando em consideração a diferença entre o valor real e previsto. Em seguida, as margens
de contribuição são consolidadas para que o valor �nal de contribuição possa ser gerado.
Esse processo é aplicado para cada registro da base, podendo se obter a explicabilidade
especí�ca de cada previsão.

Sobre a explicabilidade especi�camente de modelos baseados em árvores, três melhorias
foram implementadas, são elas: precisão da explicabilidade local, captura dos efeitos de
interação entre as variáveis e explicabilidade global do modelo. Na versão genérica do SHAP,
na maioria das vezes, a explicabilidade ocorre por amostragem devido a complexidade
do algoritmo que é NP-difícil. Já nessa versão especí�ca, o algoritmo consegue calcular a
contribuição exata da variável com tempo polinomial.

Enquanto a versão genérica considera a contribuição de maneira individual, essa
versão consegue trazer os efeitos das interações entre as variáveis independentes. Essa
visibilidade pode trazer novas ideias sobre os comportamentos dos dados. Por exemplo,
o artigo mencionado mostra que a probabilidade de uma pessoa vir a óbito aumenta de
acordo com o aumento da pressão arterial sistólica. Porém, ao se relacionar essa variável
com idade, percebe-se que as pessoas mais velhas com pressão arterial sistólica alta tem
menos risco de morte do que as pessoas mais novas nas mesmas condições.

Por conseguir explicar de maneira exata a contribuição local de cada variável, diferentes
explicações globais passaram a ser possíveis para compreensão do comportamento do
modelo, entre elas estão: SHAP summary plots, SHAP dependence plots e SHAP monitoring
plot. No SHAP summary plots, para cada variável é possível observar os valores de impacto
na previsão e a correlação entre esses valores e os valores da variável, além disso, as
variáveis são apresentadas em ordem de importância. O SHAP dependence plots é um grá�co
de dispersão que mostra a relação entre os valores de uma das variáveis e as contribuições
correspondentes. A cor de cada ponto representa os valores da variável relacionada, onde
o azul refere-se à valores baixos e o magenta à valores altos. Já o SHAP monitoring plot é
voltado para a análise de perda de informação ao invés de impacto gerado na previsão. Esse
tipo de visualização foi criada para o monitoramento de modelos em produção e auxilia na
identi�cação de variáveis responsáveis pela queda de desempenho.
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Capítulo 5

Resultados

Os resultados serão apresentados em duas seções: a primeira para diagnóstico de Sí�lis
Congênita e a segunda para previsão dos casos de Dengue. Na primeira seção, os resultados
foram levantados em duas etapas, uma para a avaliação dos parâmetros e outra para o
cálculo da importância das variáveis. No caso da Dengue, além dessas duas etapas, foram
inseridas também a análise dos resultados em diferentes cenários, além de trazer análises
com foco na explicabilidade do modelo.

5.1 Sí�lis Congênita
Nesta seção são exibidos os resultados obtidos no processo de criação do modelo para

o diagnóstico de Sí�lis Congênita. Importante ressaltar que neste trabalho utilizou-se toda
a base como treinamento para realizar a avaliação inicial. Como poderá ser visto no �nal
desta seção, o melhor desempenho alcançado não foi satisfatório para dar-se seguimento
nas análises e, por isso, o processo foi encerrado nesta etapa.

A primeira parte contém o comparativo de desempenho entre os diferentes modelos
testados. Na etapa dois, utilizou-se a biblioteca SHAP para avaliação de impacto das
variáveis. Para cada tipo de modelo, a biblioteca disponibiliza o método especí�co de
avaliação. Como mencionado no capítulo anterior, utiliza-se o Tree Explainer para modelos
baseados em árvores. No caso do SVM, utiliza-se o KernelExplainer e para o Logistic
Regression é utilizado o LinearExplainer. Uma vez com os valores de impacto levantados,
na terceira etapa, realizou-se um processo iterativo para de�nir a quantidade de variáveis
que seriam necessárias para obtenção do melhor desempenho.

5.1.1 Ajuste de parâmetros
Para buscar o melhor desempenho de cada modelo, os testes dos parâmetros foram

feitos de forma automática utilizando a biblioteca grid-search. Alguns dos modelos possuem
uma grande quantidade de parâmetros, portanto, foi escolhido apenas uma parcela deles
para avaliação do desempenho. Todos os modelos utilizaram as cinco bases de entrada que
foram apresentadas no capítulo anterior. A comparação de desempenho foi realizada pela
métrica AUC.
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A Tabela 5.1 mostra os desempenhos dos modelos que foram utilizados de forma
consolidada. Para cada modelo, são exibidos os parâmetros utilizados e os respectivos
valores que apresentaram o melhor desempenho. Na última coluna, é mostrado o resultado
consolidado pela validação cruzada das cinco bases de dados.

Os modelos KNN e SVM não linear apresentaram os piores desempenhos com AUC
de 0,58. Ambos possuem uma dependência da distância entre os pontos no seu algoritmo
que acaba sendo prejudicado pela alta dimensão da base de dados. O ExtraTree, foi o
modelo que obteve menor desempenho entre os modelos baseados em árvores de decisão.
A característica de aleatoriedade na divisão dos nós não se mostrou vantajosa para esse
conjunto de dados.

Os modelos com melhores desempenhos foram Random Forest, LightGBM e XGBoost.
Diferentes fatores contribuem para esse resultado, entre eles: boa adaptação a dados
categóricos; ausência da necessidade de muitos dados para treinamento e independência
do tipo de distribuição dos dados. A técnica boosting não gerou maior desempenho com esse
conjunto de dados, uma vez que o Random Forest obteve o mesmo desempenho daqueles
modelos que a utilizam.

5.1.2 Análise de importância de variáveis e desempenhos
Após a primeira avaliação dos parâmetros de cada modelo, iniciou-se as análises das

variáveis. Essa análise contribuiu em dois pontos: o primeiro é entender quais as variáveis
que mais auxiliam o modelo na decisão �nal; o segundo, é permitir treinar o modelo com
menos variáveis, mantendo o mesmo desempenho. Para realizar essa avaliação foi utilizada
a biblioteca SHAP. Para cada tipo de modelo é utilizada uma forma diferente de cálculo
que será explicado melhor adiante. Devido à diferença nos cálculos, é comum as variáveis
não possuírem a mesma importância para diferentes modelos, como poderá ser percebido
a seguir.

No capítulo anteriormente foi explicado de maneira mais detalhada como funciona
TreeExplainer, que foi utilizado para mensuração da importância das variáveis nos modelos
Random Forest, ExtraTree, lightGBM e XGBoost. Já na análise de importância das variáveis
para o modelo Logistic Regression foi utilizado o LinearExplainer. Para avaliação das va-
riáveis, esse método cria um segundo modelo chamado ’explicador’. Ele utiliza regressão
linear para calcular o efeito que cada variável provoca na previsão de acordo com os
coe�cientes da equação. Na análise de cada variável, o algoritmo treina o modelo duas
vezes, uma com e outra sem a variável. Em seguida, os resultados são consolidados e a
importância de cada variável é atribuída. O KernelExplainer também utiliza a regressão
linear como base de cálculo, porém de maneira ponderada para estimativa dos valores
shapley.

Para ilustrar o resultado de variáveis mais importantes, a Figura 5.1 mostra o resultado
do TreeExplainer para cada um dos modelos baseados em árvore. Para facilitar a visibilidade
dos grá�cos, foram trazidas somente as dez variáveis mais importantes de cada modelo.
No eixo x, tem-se a média do valor shapley e no eixo y as variáveis. Focando nos três
modelos que obtiveram os melhores desempenhos de AUC, percebe-se que a idade da mãe
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Modelo Parâmetros Desempenho

Regressão
Logística

Pesos = 1 para negativo e 1,3 para po-
sitivo
Utiliza histórico para ajuste = Verda-
deiro
Algoritmo de Ajuste = liblinear

Média AUC = 0,66
Desvio Padrão = 0,02

KNN

Número de vizinhos = 15
Tipo de peso = Distribuído
Algoritmo = KDTree
Distância = manhattan

Média AUC = 0,58
Desvio Padrão = 0,01

SVM
Linear

Regularização = 1
Pesos iguais

Média AUC = 0,65
Desvio Padrão = 0,02

SVM
Não Linear

Kernel = RBF
Regularização = 100
Pesos = 1 para negativo e 1.3 para po-
sitivo
Gamma = 0,1

Média AUC = 0,58
Desvio Padrão = 0,02

Naive Bayes
Suavização = 1
Utiliza histórico para ajuste = Verda-
deiro

Média AUC = 0,64
Desvio Padrão = 0,02

Random Forest

Número máximo de folhas = 500
Critério de divisão de nós = Gini
Número de árvores = 200
Quantidade de amostra = 50
Pesos = 1 para negativo e 1,3 para po-
sitivo
Utiliza histórico para ajuste = Verda-
deiro

Média AUC = 0,68
Desvio Padrão = 0,01

ExtraTree

Número máximo de folhas = 100
Critério de divisão de nós = Entropy
Número de árvores = 200
Quantidade de amostra = 50
Pesos = 1 para negativo e 1,3 para po-
sitivo
Utiliza histórico para ajuste = Verda-
deiro

Média AUC = 0,63
Desvio Padrão = 0,01

lightGBM

Algoritmo de Boosting= dart
Frequência de bagging = 1
Fração de bagging = 70%
Número de árvores = 500
Fração de variáveis = 70%

Média AUC = 0,68
Desvio Padrão = 0,01

XGBoost

Número de árvores = 300
Instâncias mínimas por nó = 5
Valor mínimo de perda para corte = 5
Percentual de amostra = 90%
Fração de variáveis = 60%
Algoritmo de construção da árvore =
Exatidão

Média AUC = 0,68
Desvio Padrão = 0,02

Tabela 5.1: Melhores parâmetros dos modelos testados para previsão do diagnóstico de Sí�lis Congê-
nita.
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Figura 5.1: Análise de importância de variáveis para os modelos testados no diagnóstico de Sí�lis
Congênita.

foi a variável com maior relevância no cálculo. Vale destacar que essa variável não foi
identi�cada como importante nos trabalhos relacionados apresentados. Porém, o resultado
do teste treponêmico que foi apresentado como relevante pela literatura também apareceu
como relevante nesses três modelos. De maneira similar, pode-se destacar a variável que
representa a semana de disgnóstico que como foi informado, quanto mais tardio, maior o
atraso de inicio de tratamento, aumentado o risco da infecção.

Em seguida, fez-se o levantamento da quantidade mínima de variáveis necessárias
para que os modelos pudessem alcançar o melhor desempenho. Elaborou-se um processo
iterativo em que, a cada rodada, eram selecionadas as dez variáveis mais importantes, de
forma incremental. Em cada iteração, uma validação cruzada foi realizada para análise do
desempenho.

A Figura 5.2 mostra o resultado do processo iterativo de seleção de variáveis. No eixo
x tem-se a quantidade de variáveis que foram utilizadas. As variáveis foram previamente
ordenadas de acordo com a sua importância. Os modelos que alcançaram seus melhores
desempenhos mais rápido foram Random Forest, ExtraTree, Logistic Regression e KNN,
com as primeiras 50 variáveis mais importantes. O Naive Bayes, LightGBM e XGBoost
alcançaram o melhor valor com 60, 70 e 80 melhores variáveis respectivamente. Os re-
sultados dos modelos do tipo SVM não foram possíveis de serem levantados devido ao
seus processamentos de longa duração. Essa é mais uma análise que ajuda a selecionar o
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Figura 5.2: Análise de desempenho em relação ao número de variáveis consideradas no modelo.

melhor modelo para ser utilizado. Como pode ser percebido, além de apresentar um dos
melhores resultados de AUC, o Random Forest também se mostrou melhor na quantidade
de variáveis necessárias, logo ele foi de�nido como o melhor modelo para ser utilizado
na previsão de Sí�lis Congênita. Se olhar para a cobertura, vê-se que o modelo conseguiu
acertar 80% dos casos reais positivos com o F1-Score de 0,66.

Conforme mencionado anteriormente, os resultados acima foram gerados considerando
todo o conjunto de dados no treinamento. Dessa forma, era esperado um desempenho
melhor para que se pudesse dar seguimento nas análises. Apesar disso, com as melhorias
adequadas entende-se que é possível utilizar um modelo de aprendizado de máquina para
auxiliar no diagnóstico da Sí�lis Congênita. No capítulo seguinte, é trazido alguns exemplos
de possíveis melhorias que poderiam ser implementadas.

5.2 Dengue

Ao longo dessa seção, é apresentado o processo de levantamento dos resultados. Inici-
almente, realizou-se a análise de seleção de variáveis para a �ltragem prévia daquelas com
alta correlação entre si. Uma vez com as variáveis de�nidas, avaliou-se o desempenho da
previsão de diferentes modelos. Em seguida, foi selecionado aquele com melhor desem-
penho para realização de análises mais detalhadas, considerando diferentes cenários, a
�m de obter uma visão panorâmica dos resultados. Inicialmente, aplicou-se as principais
métricas que avaliam um modelo de regressão: MAE, RMSE, MAPE e R². Posteriormente,
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para que se pudesse observar a e�cácia do modelo em relação à detecção de surtos espe-
ci�camente, aplicou-se a matriz de confusão, agrupando o volume de casos de Dengue
em duas categorias, de acordo com os percentis 95 e 99 do número absoluto de casos. O
desempenho também foi avaliado em relação ao horizonte de tempo, ou seja, mensurando
os erros para cada um dos três meses previstos, considerando diferentes meses como inicio
de previsão. Mais adiante, é feita uma análise olhando especi�camente para os bairros, a
�m de se observar o desempenho do modelo em cada um deles. Finalmente, no �nal desta
seção, são apresentados como as variáveis impactaram os valores previstos.

Durante as análises, foram aplicados diferentes horizontes de previsão, olhando de um
até seis meses a frente. O maior horizonte em que o modelo obteve desempenho satisfatório
foi de três meses e, por isso, todos os resultados aqui apresentados consideram previsões
até esse período. Além disso, a �m de se avaliar a necessidade de um modelo mais complexo
para previsão de casos de Dengue, comparou-se este com um baseline que utiliza somente
o histórico de casos de Dengue, considerando os aspectos sazonais.

5.2.1 Análise de seleção de variáveis
A primeira análise realizada foi avaliar a correlação entre as variáveis independentes da

base de entrada. Para essa análise, utilizou-se a correlação de Pearson. A �ltragem prévia
dessas variáveis permite a criação de modelos menos complexos que facilita a posterior
análise de explicabilidade, ao mesmo tempo que elimina a redundância de informações.
A Figura 5.3 mostra duas dessas correlações. A matriz da esquerda contém as variáveis
que vieram da base de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a matriz da direita
contém as variáveis socioeconômicas vindas do IBGE.

Figura 5.3: Análise de correlação de Pearson para as variáveis presentes nas bases do IBGE e CNES.

As variáveis da base CNES possuem uma alta correção porque os serviços de saúde,
em sua maioria, são disponibilizados nos próprios estabelecimentos, logo, a quantidade
de serviços e estabelecimentos por região são relacionadas. Para esse caso, seguiu-se
somente com a variável de quantidade de estabelecimentos, por abranger maior parte
das informações relacionadas à disponibilidade dos serviços. Em relação à base de dados
socioeconômicos, as variáveis possuem uma alta correlação, pois, no cálculo do IDH (IDH
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s.d.) são consideradas informações de esperança de vida, alfabetização e renda per capita.
Dessa forma, optou-se por utilizar o IDH, já que este contempla também as informações
das outras variáveis.

Variável Descrição Média Std Min Mediana Max

t-1
Casos de Dengue
no mês passado

7 28 0 1 969

t-2
Casos de Dengue
a dois meses

7 28 0 1 969

t-3
Casos de Dengue
a três meses

7 28 0 1 969

casos_criticos
Identi�cação de
bairros críticos
(normalizado)

0,07 0,11 0 0,04 1

sum_vizinhos
Soma dos casos
de Dengue nas re-
giões vizinhas

34 91 0 7 1667

precipitacao
(mm)

Soma de precipi-
tação no mês an-
terior

95 78 1 65 395

temperatura (°C)
Média da tempe-
ratura no mês an-
terior

24 3 20 24 30

umidade (%)
Média da umi-
dade do ar no
mês anterior

73 5 59 74 85

liraa
Índice de risco
predial (Informa-
ção por cidade)

0,94 0,15 0,6 0,9 1,5

chikungunya
Casos de Chikun-
gunya no mês an-
terior

7 28 0 0 751

zika
Casos de Zika no
mês anterior

4 23 0 0 528

densidade_demogr
Densidade demo-
grá�ca do bairro

127 98 69 124 678

qtd_cnes
Número de esta-
belecimentos de
sáude

9 23 0 3 248

Tabela 5.2: Descrição das variáveis consideradas no cálculo da previsão de casos de Dengue.

A Tabela 5.2 mostra as variáveis que foram consideradas na base de entrada. As variáveis
t-1, t-2 e t-3 correspondem ao histórico de casos de Dengue. Foram testados diferentes
horizontes de tempo em relação ao histórico. O melhor desempenho do modelo considerou
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até três meses no passado. Casos_criticos e sum_vizinhos também estão relacionadas ao
número de casos de Dengue. A primeira informa, de maneira normalizada, a soma de casos
de Dengue da base de treino. A segunda informa a soma do número de casos nos bairros
vizinhos. Precipitação, temperatura e umidade são variáveis de clima, comuns na previsão
de casos de Dengue. Liraa é o índice que informa o risco de concentração de mosquitos em
imóveis a nível de município (health, 2013). As variáveis chikungunya e zika informam
o número de casos das respectivas doenças no mês anterior para cada bairro. Por �m, as
informações de densidade demográ�ca e quantidade de estabelecimentos de saúde em
cada bairro.

5.2.2 Avaliação dos modelos utilizados
Para avaliação do desempenho dos modelos, a primeira etapa foi ajustar os valores

dos parâmetros. Assim como nos modelos para Sí�lis, também utilizou-se o grid-search
para automação dos cálculos. A Tabela 5.3 mostra os resultados de desempenho dos
modelos testados no inicio dessa pesquisa. A primeira coluna refere-se ao tipo de modelo.
Na segunda coluna, tem-se os parâmetros utilizados e os respectivos valores de melhor
desempenho. A terceira coluna apresenta o resultado das métricas de desempenho geradas
após a aplicação da validação cruzada na base de treino, utilizando o valor 10 no parâmetro
k-fold. Para o levantamento desses resultados, foram utilizados somente os dados do ano
de 2015.

Apesar da normalização prévia dos dados, ao avaliar o modelo de regressão linear, os
melhores resultados obtidos foram com o valor "verdadeiro"no cálculo da intercepção. Os
valores de MAE e RMSE foram baixos e isso nos conduz a uma interpretação equivocada de
que o modelo obteve um bom desempenho. Vale ressaltar que esses valores foram baixos
devido à distribuição dos dados que possuí valores baixos em sua maioria. Por esse motivo,
foram trazidos também os resultados da métrica R². Como pode ser percebido, esse modelo
apresentou explicabilidade da variabilidade dos dados com valor de 0,43 para o R². O fato
desse modelo não apresentar um bom desempenho, mostra que a relação das variáveis não
é simples, ou seja, não ocorre de maneira linear. Um exemplo disso pode ser observado
na análise de comparação de casos de Dengue com temperatura e precipitação, conforme
apresentado no Capítulo 4.

Ao testar os diferentes Kernels do SVM, o método polinomial foi o que obteve o melhor
desempenho com grau 3. Ao comparar o SVM e Regressão Linear, pode-se perceber que os
valores das métricas são semelhantes, porém, ao observar o erro padrão do R², percebe-se
que o SVM obteve melhor consistência dos resultados. Apesar da margem dos vetores
terem um valor baixo de 0,5 (parâmetro Epsilon), o valor que de�ne a precisão dos limites
dos vetores é alto, 10 (parâmetro C).

Seguindo para os modelos que possuem estrutura de árvore. Random Forest e Extratree
tiveram os mesmos valores de parâmetros como resultado do grid-search, a diferença está
somente no número de árvores utilizadas. Ambos obtiveram os mesmos desempenhos
quando comparados pelas métricas MAE e RMSE. Porém, o Extratree conseguiu explicar um
pouco melhor a variabilidade dos dados com o valor do R² de 0,69. Ou seja, a variabilidade
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Modelo Parâmetros Desempenho

Regressão
Linear

Cálculo de Intercepção = Verdadeiro
R² = 0, 43 ± 0, 44

MAE = 7 ± 3

RMSE = 22 ± 30

SVM
Regressão

Núcleo = Polinômio
Grau do Polinômio = 3
Gamma = "Scale"
C = 10
Epsilon = 0,5

R² = 0, 45 ± 0, 15

MAE = 6 ± 4

RMSE = 28 ± 42

Random Forest

Bootstrap = Verdadeiro
Critério de divisão = MAE
% Máximo de Variáveis = 70%
% Máximo de Amostras = 90%
Número de Árvores = 200

R² = 0, 65 ± 0, 13

MAE = 5 ± 2

RMSE = 22 ± 34

Extratree

Bootstrap = Verdadeiro
Critério de divisão = MAE
% Máximo de Variáveis = 70%
% Máximo de Amostras = 90%
Número de Árvores = 100

R² = 0, 69 ± 0, 01

MAE = 5 ± 2

RMSE = 22 ± 33

LigthGBM

Método boosting = Dart
Taxa de aprendizado = 0.1
Método de aprendizado = Serial
Alpha = 20
Lambda = 80

R² = 0, 54 ± 0, 17

MAE = 5 ± 3

RMSE = 28 ± 42

XGBoost

Gamma = 2
Lambda = 5
Alpha = 5
Política de Crescimento = Depthwise
Booster = GBTree
Método da Árvore = Exact

R² = 0, 63 ± 0, 14

MAE = 5 ± 3

RMSE = 25 ± 39

Catboost

Taxa de aprendizado = 0,1
Método Boosting = "Plain"
Método Bootstrap = Bernoulli
Politica de Crescimento = Lossguide

R² = 0, 71 ± 0, 14

MAE = 5 ± 2

RMSE = 22 ± 35

Tabela 5.3: Melhores parâmetros dos modelos de regressão para previsão de casos de Dengue.
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que o Extratree possui na divisão dos nós se mostrou uma vantagem devido à diferença de
comportamento de casos de Dengue nos bairros.

Para os modelos que utilizam a técnica de boosting, buscou-se testar parâmetros que
lidam com os valores de regularização, politica de crescimento, método de bootstrap, método
e taxas de aprendizado. O resultado do modelo LightGBM chamou atenção pelo baixo
desempenho gerado. Apesar dos altos valores dos parâmetros de regularização, Alpha e
Lambda, o modelo não conseguiu lidar com a variabilidade dos dados, obtendo um baixo
valor de R². Já o XGboost conseguiu representar melhor a variabilidade dos dados, R² igual
à 0,63, sem grandes generalizações do modelo, obtendo baixos valores de Gamma, Lambda
e Alpha.

Por �m, o modelo que apresentou o melhor desempenho foi o Catboost com o R²
igual a 0,71. Os valores de MAE e RMSE estão entre os melhores quando comparados aos
outros modelos. Em relação aos valores dos parâmetros, a melhor taxa de aprendizado
nas iterações foi de 0,1. O método de boosting escolhido foi o Plain, isso signi�ca que o
modelo utiliza o método clássico de gradiente boosting. Bernoulli foi selecionado como o
método de bootstrap. Finalmente, o melhor método para a política de crescimento foi o
Lossguide. Isso signi�ca que durante o processo de construção das árvores, a divisão de
nós é feita pela seleção de valores que geram a menor perda de desempenho. Esse foi o
modelo escolhido para seguir com o aprofundamento das análises.

5.2.3 Resultados gerais
Conforme comentado, os dados de 2015 foram utilizados para a parametrização do

modelo. As análises adiante avaliam o desempenho do modelo considerando a base entre
os anos de 2016 e 2020. Além disso, para todos os casos, foram analisadas as previsões
começando por todos os meses do anos.

Para que se pudesse avaliar os resultados em diferentes maneiras, foram aplicadas
quatro métricas de avaliação de desempenho de modelos de regressão, são elas: R², MAE,
MAPE e RMSE. Além disso, para ter-se um parâmetro de comparação, os resultados
do Catboost foram analisados junto aqueles gerados pelo modelo SARIMA (Hyndman e
Athanasopoulos, 2018) que aqui foi denominado como baseline. O SARIMA é do tipo série-
temporal e em seus cálculos são utilizados autorregressão e média móvel, considerando
também a sazonalidade. Nesse caso, a previsão pelo SARIMA é baseada somente no histórico
de casos de Dengue. Com essa análise, buscou-se observar se o modelo aqui desenvolvido
estaria melhor do que uma estimativa baseada somente no histórico de casos.

A Figura 5.4 mostra os resultados de ambos os modelos para previsões de um e três
meses. O eixo y foi colocado na escala logarítmica para melhor visualização dos grá�cos.
Em relação as métricas MAE e RMSE, ao olhar para os valores de percentil 75, �ca evidente
o melhor desempenho do modelo. No caso da métrica MAE, o modelo obteve valores
mais baixos que representam 50% daqueles gerados pelo baseline em ambos os meses de
previsão. Já para a métrica RMSE, esse percentual é ainda menor, onde os valores gerados
pelo o modelo são de 34% e 40% dos valores gerados pelo baseline.

As diferenças mais signi�cativas são observadas nas métricas MAPE e R². No caso do
MAPE, o modelo obteve os valores mais altos. Nesses casos, poucas diferenças geram altos
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Figura 5.4: Avaliação de desempenho dos modelos Catboost e SARIMA pelas métricas MAE, RMSE,
MAPE e R². A análise considera previsões de um e três meses. Foram considerados os dados entre os
anos de 2016 a 2020.

percentuais. Porém, ao olhar para os valores do percentil 75, períodos em que houveram
surtos, percebe-se que o modelo apresenta percentuais menores de 110% e 169% contra 134%
e 392% do baseline para as previsões de um e três meses. Ou seja, nesses casos, os valores
previstos pelo baseline �caram mais distantes dos valores reais, com destaque para as
previsões de três meses, onde os valores foram subestimados de maneira signi�cativa.

A principal métrica de comparação dos desempenhos entre os modelos foi o R² devido
à natureza do seu cálculo. Ele é o que melhor avalia a similaridade entre duas curvas,
mensurando a variabilidade dos dados que foram explicados. Ao olhar para os resultados
da previsão de um mês, 75% das previsões do baseline alcançaram um R² máximo de 0,3,
enquanto que somente 25% das previsões do modelo estão nas mesmas condições. No caso
do modelo, 75% das previsões obtiveram valores entre 0,31 e 0,75. Para os resultados de 3
meses, o modelo apresenta pouca piora em relação aos de um mês somente, onde 75% das
previsões passam a ter valores de R² entre 0,08 e 0,68. O mesmo não ocorre com o baseline
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que passa a ter um valor máximo de 0,17.

5.2.4 Análise de surtos
Para a realização da análise de surto, inicialmente de�niu-se três grupos. No grupo 1,

estão os valores abaixo do percentil 95, 35 casos por mês em cada região. No grupo 2, estão
os valores entre os percentis 95 e 99, sendo o valor do percentil 99 igual a 120 também por
mês em cada região. Para esse grupo denominou-se surtos leves. Por �m, no grupo 3, estão
os valores acima do percentil 99 que são considerados surtos graves.

Para a avaliação do resultado dessa análise, criou-se matrizes de confusão com previsões
de um e três meses para o modelo e baseline. As matrizes podem ser visualizadas na �gura
5.5. As matrizes A, B, C e D contém os valores absolutos e o restante contém os valores
em percentagem. Analisando inicialmente as matrizes A, B, E e F, pode-se comparar os
desempenhos das previsões de um mês. No caso do modelo, as previsões de surtos leves
e graves tiveram 58% e 59% dos valores corretos, respectivamente. Em contrapartida,
para o baseline esses valores correspondem a 31% e 47%. Se olhar os surtos de maneira
consolidada, o modelo foi capaz de identi�cá-los em 75% (295 de médio e 139 de grave) das
vezes, enquanto que no baseline foram identi�cados somente 53% (177 de médio e 118 de
grave). Importante destacar também que o modelo gerou uma baixa quantidade de alarmes
falsos, apontando surto em 2% dos casos de baixa ocorrência.
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Figura 5.5: Matriz de confusão para análise de surtos. Comparação entre os modelos Catboost e
SARIMA. Nessa análise foram considerados os anos de 2016 a 2020.

Em relação às previsões de três meses, matrizes: C, D, G e H. O modelo manteve
a qualidade das previsões ao detectar 75% (304 de médio e 145 de grave) dos surtos
considerando ambos os tipos. Se olhar de maneira mais detalhada, ele identi�cou 59% e
58% dos surtos leves e graves respectivamente. O mesmo não aconteceu para o baseline
que obteve uma signi�cativa piora na detecção dos surtos. Para o total de surtos leves,
72% dos casos não foram identi�cados. Já no caso de surtos graves, esse percentual é de
36%.

Mesmo na identi�cação especí�ca de surtos, o modelo consegue prever os casos críticos
melhor que o baseline. Olhar somente para o histórico de casos, como acontece com o
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baseline, não é su�ciente. Conforme mencionado, é necessário levar em consideração as
outras informações utilizadas no modelo para se ter melhor previsibilidade da ocorrência
de casos. Nas seções a seguir, esse resultado é melhor detalhado, buscando identi�car
também os períodos e localizações críticas.

5.2.5 Desempenho das previsões de múltiplos passos

Quando se fala em desempenho das previsões de múltiplos passos, há interesse em saber
o comportamento do modelo para cada mês previsto, procurando entender o decaimento
de desempenho das previsões mais longas. Além disso, a previsão foi iniciada em diferentes
meses ao longo do ano para melhor entendimento dos resultados.

A Figura 5.6 mostra os resultados do modelo em relação as quatro métricas utilizadas.
Em todas elas, é fácil perceber que foram nos meses do segundo trimestre em que houveram
os maiores erros. Ou seja, o modelo apresentou maior di�culdade nas previsões de alta
ocorrência de casos. Ao analisar o decaimento de desempenho ao longo dos meses, percebe-
se que ele não acontece de maneira homogênea para os diferentes inícios de previsão. Por
exemplo, para os meses do segundo semestre, olhando para a métrica MAE, há casos em
que não houve o decaimento e há outros em que o desempenho melhorou, como no caso
de inicio de previsão no mês de junho.

Ainda sobre a métrica MAE, ao relacionar os erros mais altos, 15 e 17, com os valores
de percentis 95 e 99, é possível notar que esses valores não são altos, pois na média não
causam mudança na classi�cação do agrupamento de surtos apresentado na seção anterior.
A métrica RMSE evidencia os maiores erros e como pode-se observar, os valores do segundo
semestre ainda se mantém baixo. No entanto, a métrica mostra que apesar dos valores de
erro médio absoluto não serem altos no primeiro semestre, existem casos em que os erros
são mais críticos, como por exemplo nos meses de abril e maio, chegando a valores de 36 e
42 respectivamente.

No caso do MAPE, os erros gerados nos meses do segundo trimestre possuem um
percentual que vai de 110% a 350%. Isso ocorre devido a di�culdade do modelo nas previsões
dos picos de casos. A primeira vista, esses números podem causar preocupações e é por
isso que essa métrica deve ser analisada em conjunto com o MAE, pois, como pode ser
percebido, os valores dos erros absolutos que ocorreram nesse período são inferiores aos
limites de classi�cação de surto.

O R² mostrou que existem três meses em que o modelo obteve maior di�culdade em
explicar a variabilidade dos dados, são eles: junho e julho ao se iniciar em maio; fevereiro
ao se iniciar em dezembro. No primeiro caso, isso acontece porque a previsão, como será
visto mais adiante, tem grande dependência da variável t-1. Logo, como o mês de maio é
um mês de alta quantidade de casos e nos meses de junho e julho eles começam a diminuir,
o modelo superestima a quantidade nesses momentos. Já no mês de fevereiro, o processo é
inverso, pois, no �nal do ano existe uma baixa quantidade de casos e em fevereiro eles
começam a aumentar, fazendo com que o modelo subestime os valores nessa época do
ano.
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Figura 5.6: Análise de múltiplos passos para previsão de casos de Dengue. São Analisadas as métricas
MAE, RMSE, MAPE e R². Nessa análise foram considerados os anos de 2016 a 2020. Foram consideradas
nessa análise previsões de três meses.

5.2.6 Desempenho por bairro
O modelo obteve diferentes desempenhos em cada bairro. Isso porque eles possuem

diferentes características: seja pelo seu tamanho; quantidade de pessoas; se está na costa ou
no interior; quantidade de estabelecimentos de saúde que possuem; histórico da quantidade
de casos de Dengue e assim por diante. A partir disso, tomou-se o cuidado em mensurar
os resultados de duas maneiras, por métricas de regressão e classi�cação.

A �gura 5.7 mostra os resultados pelas métricas MAE e F-Score. Assim como nas
análises anteriores, estão sendo considerados dados de 2016 a 2020 com previsões iniciadas
em diferentes meses do ano. Foram plotados aqui somente os resultados das previsões de
três meses. Em ambos os grá�cos, a cor roxa representa alto desempenho, baixo MAE e
alto F-Score. Em contrapartida, a cor amarela representa baixo desempenho.

Analisando inicialmente o grá�co MAE, pode-se perceber que a maior parte dos bairros
com bom desempenho estão na região à direita da �gura. De maneira geral, esses bairros
possuem territórios menores e o histórico de ocorrência de Dengue costuma ser baixo. As
exceções são os bairros Complexo do Alemão e Jacaré com MAE de 31 e 29 respectivamente.
Esses bairros tem o histórico de possuírem alto número de casos e por conta disso, eles
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Figura 5.7: Análise em mapa de desempenho do Catboost por bairro utilizando as métricas MAE e
F-Score. Nessa análise foram considerados os anos de 2016 a 2020. Foram consideradas previsões de
três meses.

�cam mais propensos a terem baixo desempenho quando se avalia o erro em valor absoluto.
Outros dois bairros em destaque por baixo desempenho são Realengo e Bangu. Ambos
com MAE de 32. Olhando para a base de dados, a única informação que os quatro bairros
possuem em comum é a alta quantidade de casos da doença. Como será apresentado a
seguir, essa é a informação de maior relevância no cálculo da previsão.

Porém, ao olhar para o grá�co de baixo, métrica F-Score, o desempenho desses mesmos
bairros deixam de ser os mais baixos. Os valores F-Score de Bangu, Realengo, Jacaré e
Complexo do Alemão são 0,71, 0,63, 0,68 e 0,63 respectivamente. Ou seja, o modelo obteve
um bom desempenho na identi�cação de surtos para esses bairros. Os bairros com baixo
valor de F-Score são Pedra de Guaratiba e Sampaio com 0,31 e 0,32. Nesses casos, o número
de ocorrência é pequeno e o modelo obteve baixo desempenho por não prever os surtos
em momentos especí�cos: 2019 na Pedra de Guaratiba e 2016 em Sampaio.

Olhando mais especi�camente para os bairros Bangu e Realengo, a Figura 5.8 mostra
a comparação de valores reais versus os previstos ao longo dos cinco anos de análise,
considerando as previsões de um e três meses. A tabela abaixo dos grá�cos mostra os
resultados da previsão de três meses. Optou-se por trazer essa visualização para perceber
que, apesar do baixo desempenho em relação as métricas MAE, RMSE e MAPE, o modelo
foi capaz de representar o comportamento de casos ao longo do tempo, apontando alto
número de casos nos momentos corretos. É possível observar que na previsão de três meses
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Figura 5.8: Série temporal dos valores real e previsto para os bairros Bangu e Realengo entre os anos
de 2016 e 2020. A análise considera previsões de um e três meses. Foram utilizadas as métricas MAE,
RMSE, MAPE e R².

o desempenho diminui pouco, prevendo menos casos nos picos de 2016, por exemplo, mas
ainda identi�cando surtos de nível alto.

5.2.7 Análise de impacto das variáveis
Também nesse caso utilizou-se o método SHAP Values para o cálculo da importância

das variáveis. Na Figura 5.9 são apresentados dois tipos de análises. No lado esquerdo,
tem-se a avaliação geral. As variáveis estão ordenadas de acordo com a sua importância,
onde a mais importante está no topo. Entende-se mais importante, a variável que atribuiu
mais valores absolutos de casos de Dengue na previsão. A cor azul representa os valores
mais baixos de cada variável e a cor rosa representa os valores mais altos. Como pode ser
percebido na �gura, a quantidade de casos ocorridos no mês anterior, representado pelo
t-1, foi a variável que mais impactou na previsão, atribuindo valores que vão de -10 até
800 aproximadamente. Pode ser percebido também que a correlação entre a variável t-1
e o valor de impacto é diretamente proporcional, pois quanto maior o valor da variável
t-1 maior o valor de impacto. O mesmo não acontece ao olhar para a variável t-2, onde
é possível observar que valores altos impactaram com valores tanto positivos quanto
negativos.

A segunda variável mais importante é a casos_criticos que representa os bairros críticos
da base de treino através da soma total de casos. Da mesma maneira que a variável t-1,
essa variável também possui uma correlação diretamente proporcional com os valores de
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Figura 5.9: Análise de importância de variáveis do modelo Catboost. A análise considera a visão
geral e em pares. Variáveis de temperatura, precipitação, casos_criticos e t-2 foram relacionadas com
a variável t-1.

impacto, cujo intervalo está entre -25 e 180. Assim como em outros trabalhos, as variáveis
de temperatura e precipitação também apresentaram importâncias signi�cativas. Outra
variável relevante é a sum_vizinho t-1.

Nos quatro grá�cos a direita, tem-se a avaliação dos impactos das variáveis em pares.
O eixo x possui os valores da variável em análise, o eixo y possui os valores de impacto
na previsão e a cor representa os valores da variável relacionada. Foram trazidas quatro
situações que mais chamaram a atenção. No grá�co superior a esquerda, sobre a variável de
temperatura, é possível observar que a mudança entre os impactos negativos e positivos na
previsão ocorrem entre os valores de 25°C e 26°C. O grá�co ao lado, analisa a precipitação,
que de maneira semelhante à temperatura, possui um intervalo, entre 160mm e 180mm,
onde o impacto deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Em relação a variável que
aponta os bairros críticos, existe um intervalo, entre 0,1 e 0,3, onde os impactos podem ser
positivos ou negativos, com valores que vão desde -35 até 55. Vale destacar que que existe
uma correlação diretamente proporcional nesse caso e que os maiores valores de impacto
acontecem quando a variável possui o valor igual a 1. Por �m, ao analisar a variável t-2,
interessante observar que valores altos geram os maiores impactos negativos, isso acontece
porque a alta quantidade de casos de Dengue estão principalmente nos meses de abril e
maio. Ao prever junho e julho, a ocorrência diminui e é esse padrão de comportamento
que notou-se nesse grá�co. Nos quatro casos, os maiores impactos em valores absolutos
gerados por essas variáveis acontecem para os valores altos de t-1 (cor rosa), os valores
baixos dessa variável (cor azul) estão próximos a linha de valor zero.

Aprofundando um pouco mais na análise de impacto, avaliou-se casos especí�cos de
previsão. Foram cobertas as quatro situações da análise de classi�cação de surto: verdadeiro
positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. A Figura 5.10 mostra essa
análise. Assim como na primeira análise de impacto, as variáveis estão ordenadas por
importância de cima para baixo. Os números em cada linha correspondem ao valor da
variável. A posição da linha na barra superior indica o valor previsto.

Nos quatro casos, a variável t-1 desempenhou papéis importantes, reforçando o re-
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Figura 5.10: Análise detalhada do comportamento das variáveis em quatro casos especí�cos de previ-
são de casos de Dengue. Foram considerados nesse análise os casos verdadeiro positivo, falso positivo,
falso negativo e verdadeiro negativo em relação ao surto de Dengue.

sultado das análises anteriores. Em relação ao caso verdadeiro positivo, o valor previsto
se aproximou de maneira signi�cativa do valor real, isso é curioso, pois, modelos com
estrutura de árvore possuem uma alta dependência dos valores médios, que nessa base são
baixos. Na �gura à direita, tem-se os falsos negativos, ou seja, momentos em que o modelo
não apontou surto quando na realidade houve. Como pode ser percebido, os valores real e
previsto são próximos e a classi�cação só foi diferente porque, nesse caso, o valor de corte
foi 77.

No caso falso positivo, �gura inferior à esquerda, o valor alto de t-1, 94, gerou a
classi�cação errada de surto, pois, contribuiu com o valor de aproximadamente 120 casos
no cálculo �nal. Por �m, no caso verdadeiro negativo, �gura inferior à direita, o valor da
previsão já era baixo, mas ao considerar as variáveis t-1 e casos críticos, o resultado se
aproximou mais do valor real.

Atualmente, não é trivial conseguir explicar os valores gerados pelos modelos de
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aprendizado de máquina. A técnica do Shap Values trouxe grandes avanços nesse tema que
foram destacados nesse trabalho. A maioria das pesquisas observadas não se preocuparam
com essa parte da análise, deixando de identi�car diferentes comportamentos que podem
potencializar o monitoramento da gestão pública.
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Capítulo 6

Conclusão e apresentação de
técnicas para aprimoramento dos
resultados

Esta pesquisa buscou aplicar técnicas de ciência de dados na área da Saúde, mais
especi�camente na área de epidemiologia de Sí�lis Congênita e Dengue. Inicialmente
foram apresentados os conceitos necessários para realizar o desenvolvimento dos modelos
de aprendizado de máquina. Em seguida, os trabalhos relacionados, obtendo exemplos de
modelos que estão sendo aplicados em ambas as áreas. Posteriormente, o detalhamento da
metodologia utilizada e os resultados obtidos.

Nas seções a seguir, são discutidas as conclusões alcançadas para cada modelo. Além
disso, comenta-se também as analises possíveis de serem realizadas para melhoria deste
trabalho.

6.1 Sí�lis Congênita
No inicio deste texto foi apresentado impacto que a Sí�lis tem na vida do recém nascido

e como as sequelas podem prejudicá-lo ao longo da vida. Entendeu-se também que o
diagnóstico não é simples e é realizado através de uma combinação de diferentes fatores.
Em trabalhos relacionados, observou-se que a maioria deles buscou identi�car os fatores
que mais se correlacionam com o diagnóstico utilizando, em sua maioria, modelos de
regressão logística e testes qui-quadrado.

A partir da base de dados, viu-se que nenhuma variável faz uma discriminação signi�-
cativa entre os casos positivos e negativos quando observada de forma isolada. Somente a
combinação entre elas consegue fazer uma melhor separação entre os casos. A partir do
conjunto de dados de gestantes diagnosticadas com a doença, analisou-se a ocorrência de
Sí�lis Congênita por bairro. Os bairros que apresentaram as maiores proporções foram o
Centro, Acari, São Cristovão e Madureira.

Nos trabalhos relacionados, viu-se que diversos modelos de aprendizado de máquina
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vem sendo aplicados para diagnóstico de doenças, tais como: Logistic Regression; Naive
Bayes; Support Vector Machine; K Nearest Neighbors; Random Forest; Extratree; lightGBM
e XGBoost. Todos eles foram testados com este conjunto de dados, para o cálculo da
probabilidade de infecção.

Após os treinamentos e testes dos modelos viu-se que o Random Forest foi o que
apresentou o melhor desempenho com AUC de 0,68, utilizando apenas 50 variáveis das 530
presentes na base de entrada original. Além disso, observou-se também que as variáveis de
idade da mãe, período da gestação e resultado do teste Treponêmico, que indica o nível da
infecção, são variáveis importantes para a decisão dos modelos baseados em árvores.

Esse trabalho permitiu concluir que é possível criar um modelo de aprendizado de
máquina a partir dos dados públicos de saúde relacionados a Sí�lis Congênita. Porém,
entendeu-se que o modelo desenvolvido neste trabalho ainda precisa de aprimoramentos
para que os resultados se tornem melhores, possibilitando a sua utilização.

6.1.1 Técnicas e modelo para aprimoramento dos resultados
Duas ações iniciais que pode-se ter para melhoria dos resultados são inserção de dados

de outras cidades e inserção de novas variáveis na base de entrada. Essas ações poderiam
melhorar o treinamento do modelo a medida que novas informações fossem inseridas.
Como pode-se ver nos trabalhos relacionados, exemplos de novas variáveis que poderiam
se inseridas são as socioeconômicas como nível de educação e renda.

O conjunto de dados utilizado possui muitas variáveis independentes. Com o objetivo
de redução da dimensão da base, poderiam ser aplicadas as técnicas de Principal Component
Analysis (PCA) ou Linear Discriminant Analysis (LDA). Ambos buscam reduzir a dimensão
da base mantendo o máximo de informação possível. O PCA funciona de maneira não
supervisionada e busca reduzir a dimensão da base através de transformações ortogo-
nais lineares para um novo sistema de coordenadas dentro de um plano cartesiano. Já o
LDA funciona de maneira supervisionada, ele calcula os discriminantes lineares que irão
representar os eixos que maximizam a separação entre múltiplas classes.

Nos trabalhos relacionados, observou-se que a aplicação de redes neurais tem gerado
bons resultados no contexto de diagnóstico de doenças. A aplicação desse tipo de modelo
também poderia melhorar os resultados neste caso, mesmo que se mantivesse o conjunto
de dados.

6.2 Dengue
A Dengue é uma preocupação mundial. Como pode-se observar, existem boletins em

diversos países que monitoram as ocorrências, avaliando de maneira contínua a possibi-
lidade de surtos. Por esse motivo, existem diversos trabalhos na literatura que propõem
modelos que realizam a previsão dos casos futuros, para que os órgãos públicos possam
agir de forma antecipada em situações críticas.

Apesar da alta quantidade de trabalhos na literatura, foram destacados quatro pontos
que chamaram a atenção, são eles: utilização de pouca variedade de dados; modelos que em
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sua maioria utilizam regressão linear; apresentação de poucas análises para validação dos
resultados, incluindo baixa quantidade de métricas utilizadas; carência de análises sobre a
interpretabilidade dos modelos. Levando isso em consideração, o objetivo deste trabalho
foi criar um modelo que pudesse ser aplicado em diferentes cenários e que fosse avaliado
em diferentes perspectivas. Para isso, utilizou-se uma abordagem mais abrangente que
inclua, além da série histórica, dados de clima, socioeconômicos, ocorrências de zika e
chikungunya, Liraa, quantidade de estabelecimentos de saúde e informações de casos das
regiões vizinhas. Além disso, utilizou-se um modelo que lida com correlações não lineares
e que foi avaliado considerando quatro métricas de desempenho, além de incluir também
análises que explicassem as previsões.

Depois de testar diferentes modelos, concluiu-se que o Catboost foi o que apresentou
melhor desempenho e, portanto, ele foi selecionado para o aprofundamento das análises.
Para que se pudesse ter uma medida de comparação, implementou-se também um modelo
denominado baseline, utilizando o SARIMA. No baseline, foi utilizado somente a série
temporal de casos de Dengue para previsão.

Ao comparar os resultados de maneira geral, viu-se que o modelo apresentou melhor de-
sempenho em três métricas avaliadas: MAE, RMSE e R². Ele não obteve melhor desempenho
no MAPE, pois o baseline obteve melhores previsões nos momentos de baixíssimos casos.
Porém, entendeu-se que a maior preocupação está em conseguir prever os picos de casos,
dessa forma, foi decidido ter maior atenção com a métrica R², por levar em consideração a
explicação da variabilidade dos dados, onde essas preocupações são contempladas.

Ainda com o objetivo de investigar com mais detalhe a previsão de surtos, o número
de casos de Dengue foi separado em três grupos: sem surto, surto médio e surto grave.
A de�nição dos grupos foram baseadas nos percentis 95 e 99. O modelo obteve melhor
desempenho do que o baseline em todos casos ao avaliar os surtos. Em ambos os tipos de
previsões, um e três meses, ele identi�cou 76%. Em contrapartida, o baseline identi�cou
somente 53% e 37% para cada tipo de previsão respectivamente.

Seguindo no detalhamento da avaliação do modelo, analisou-se o desempenho ao longo
dos doze meses do ano. Olhar os resultados nessa perspectiva mensal ajudou a entender os
momentos mais críticos do ano para previsão. O primeiro momento acontece em fevereiro,
esse é o mês em que o número de casos começa aumentar, por conta disso, o modelo gera
previsões subestimadas. O segundo momento acontece nos meses de junho e julho, são
nesses meses que o número de casos diminui e o modelo gera alarmes falsos de surtos. Em
ambos os casos, o principal motivo para os erros está relacionada a alta dependência do
histórico de casos no cálculo da previsão.

Outra análise importante foi investigar o desempenho do modelo em diferentes bairros.
A ocorrência de casos não é homogênea entre eles. Inicialmente, fez-se uma análise geral
utilizando as métricas MAE e F-Score. Ao olhar para a métrica MAE, os bairros com o
desempenhos mais baixos foram Bangu e Realengo. Ambos os bairros possuem um histórico
de alta quantidade de casos da doença. Pelo fato de o modelo não gerar previsões com
valores tão altos comparados aos reais nos momentos de pico, a métrica MAE apresentou o
valor de 32 em ambos os bairros. Já no caso do F-Score, os bairros com desempenhos mais
baixos foram Pedra de Guaratiba e Sampaio, nesses casos o modelo não previu os surtos
dessas regiões. Entender a e�ciência do modelo em cada bairro, ajudou a compreender
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quais deles possuem um comportamento de casos imprevisível, auxiliando a gestão pública
na identi�cação de regiões que necessitam de maior atenção no monitoramento.

Na última análise do modelo de regressão, focou-se na explicabilidade do modelo. Na
análise geral de impacto, viu-se que o número de casos no mês anterior é a informação
de maior importância no cálculo da previsão, devido a proporção de valores de impactos
no resultado �nal. Outras variáveis de destaque foram identi�cação de bairros críticos,
quantidade de casos nos bairros vizinhos, precipitação e temperatura.

Ao analisar as variáveis em pares, identi�cou-se valores importantes que mostraram a
mudança de comportamento no impacto da previsão. Por exemplo, no caso da variável
de temperatura, valores abaixo de 26°C impactaram a previsão com valores negativos, a
partir desse número o impacto passa a ser com valores positivos em sua maioria. O mesmo
aconteceu para precipitação com valor de 150mm, variável casos_criticos com valor 0.3 e
t-2 com valor 200.

Essa pesquisa trouxe uma visão abrangente de variáveis que podem ser utilizadas na
previsão de casos de Dengue, a partir de um leque mais diversi�cado de dados quando
comparado aos trabalhos existentes. Além disso, buscou-se entender de maneira detalhada
como cada variável interferiu na previsão, trazendo maior clareza do resultado gerado pelo
modelo. Porém, com o avanço contínuo da ciência de dados, entende-se que o trabalho
aqui desenvolvido ainda pode ser melhorado. A partir disso, foram mapeadas análises e
diferentes modelos que poderiam ser aplicados a esse conjunto de dados. A seguir, essas
alternativas são melhor detalhadas.

6.2.1 Técnicas e modelos para aprimoramento dos resultados
Novas análises e modelos estão sempre surgindo na área de ciência de dados, são

apresentadas nessa seção alguns exemplos que poderiam ser implementados para melhoria
dos resultados aqui apresentados.

Falando inicialmente sobre análise, uma novidade interessante foi implementada no
modelo Catboost. A funcionalidade busca estimar a incertezas nas predições que são
classi�cadas de duas maneiras: incerteza de dados e incerteza de conhecimento. A incerteza
de dados refere-se a própria complexidade que está presente nos dados, seja ela devido aos
ruídos ou sobreposições de classes. Incerteza de conhecimento está relacionada a cobertura
dos dados em relação ao escopo de análise, ou seja, quando não se tem dados o su�ciente
para treinar o modelo. Para se estimar a incerteza dos dados basta calcular a variância da
previsão do modelo em teste. Já para a incerteza de conhecimento, o cálculo é feito pela
variância da média de previsões de diferentes modelos. Essa análise permitiu avaliar quais
previsões possuem menos incertezas para que possam servir às tomadas de decisão. No
contexto dessa pesquisa, por exemplo, pode-se avaliar as incertezas por bairro, gerando
um alerta para aqueles com maiores incertezas nas previsões.

Para que se pudesse trazer uma outra perspectiva sobre a importância das variáveis, uma
análise interessante calcula a importância de variáveis especi�camente em séries temporais.
O método é chamado de "Time Series Feature extraction based on scalable hypothesis tests"e
foi implementado na biblioteca tsfresh (Christ et al., 2018). No geral, o algoritmo possui
três etapas. Na primeira, é feita a extração das variáveis, onde são calculados os valores
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máximos, médios e mínimos. Na segunda, é calculado o p-value e por �m, são aplicados os
testes de hipótese para de�nição da importância das variáveis. A partir dessa de�nição,
seria possível enxergar outras maneiras de como os dados se relacionam, possibilitando a
geração de diferentes ideias que poderiam auxiliar a gestão pública.

Sobre os modelos, foi trazido aqui três exemplos que são aplicados em contexto de série
temporal. O primeiro mapeado foi o Seglearn é uma biblioteca disponibilizada no python e
que também lida com problemas de séries temporais multivariadas (Burns e Whyne, 2018).
Sua implementação contempla transformações para preenchimento de dados, truncamento
e segmentação de janela deslizantes, tudo isso para corrigir o número de amostra em
todas as sequências no conjunto em análise. Isso permite o uso de muitos algoritmos de
aprendizado de máquina clássicos e modernos que exigem entradas de comprimento �xo. A
segmentação de janela deslizante transforma os dados da sequência em uma representação
por partes (segmentos), o que é particularmente e�caz para o aprendizado de sequências
periodizadas. Acredita-se que essa característica é um aspecto importante do modelo que
poderia ter melhor ajuste à sazonalidade da previsão dos casos de Dengue.

No contexto de redes neurais, o Recurrent Neural Network (RNN) é um modelo de apren-
dizado profundo que utiliza rede neural de dependência sequencial para fazer previsões.
As RNNs padrão possuem dois problemas: desaparecimento e explosão de gradientes. No
desaparecimento, as informações da série temporal são desconsideradas, pois, os pesos
pelas quais elas são multiplicadas são próximos de zeros. Já na explosão de gradiente, os
valores do passado se tornam grandes, devido aos altos valores de pesos pelos quais eles
são multiplicados. Uma forma de evitar esses problemas considera a utilização da RNN
chamada Long Short Term Memory (LSTM) (Hochreiter e Schmidhuber, 1997). A LSTM
garante que as informações do passado distante e curto sejam consideradas na previsão. A
estrutura interna de um nó, desse modelo, contém um compartimento de portas que levam
em consideração �uxos de informações do histórico com e sem alteração. As alterações
são baseadas na multiplicação entre os dados históricos e os pesos aplicados pelo modelo.
As interações entre esses �uxos evitam os problemas de ambos os gradientes. Ao observar
a alta dependência dos valores da série história, acredita-se que esse modelo conseguirá se
ajustar de maneira e�caz ao conjunto de dados para obter previsões mais precisas.

Outra rede neural que consegue lidar com sazonalidades complexas chama-se Transfor-
mers (Vaswani et al., 2017). Ela baseia-se no conceito "cabeças de atenção". Esse conceito
foi aplicado inicialmente no ambiente de processamento de linguagem natural (PLN), onde
uma sequência de textos era inserida como entrada para geração de uma tradução. Esse
conceito foi extrapolado para séries temporais, onde as sequências de textos passaram a
ser intervalos de tempo. Para lidar com a incerteza dos valores previstos, a saída do modelo
é apresentada em listas de valores com os percentis de 90 e 99.
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