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Inteligência artificial  
NÃO É HYPE CRIADO PELA 

MÍDIA 
  



É CONSEQUÊNCIA DOS 
AVANÇOS CIENTÍFICOS DOS 

ÚLTIMOS ANOS 



Por que têm 
ocorridos avanços 
exponenciais nos 
últimos 5 anos? 



Aumento da quantidade de dados 
(importante para melhorar 
performance) 

Por que têm 
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Aumento da quantidade de dados 
(importante para melhorar 
performance) 

Avanços em capacidade 
computacional (modelos de 
machine learning exigem muita 
memória). 

Por que têm 
ocorridos avanços 
exponenciais nos 
últimos 5 anos? 



Aumento da quantidade de dados 
(importante para melhorar 
performance) 

Avanços em capacidade 
computacional (modelos de 
machine learning exigem muita 
memória). 

Novos algoritmos para problemas 
mais complexos (deep learning). 

Por que têm 
ocorridos avanços 
exponenciais nos 
últimos 5 anos? 





A demanda por 
profissionais capazes de 
extrair informação 
relevante dos dados é 
muito grande no Brasil e 
no mundo 



MUITAS EMPRESAS TEM UTILIZADO 

O  

MACHINE LEARNING 

PARA  

Melhorar o 
mundo 
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MUITAS EMPRESAS TEM UTILIZADO O  

MACHINE LEARNING PARA  

melhorar o 
mundo 

Desmatamento  
da Amazônia 

Desenvolvimento de 
tecnologias verdes 

Melhorar trânsito nas 
grandes cidades. 

Melhoria da atenção à saúde e 
aumento da qualidade de vida 



Capacidade de máquinas tomarem decisões 

inteligentes. 

Várias definições para inteligência. 

Possibilidade: “capacidade de tomar a melhor 

decisão possível dada a informação disponível. Com 

a capacidade de se adaptar a novas situações.” 

Segundo essa definição, inteligência é um problema 

de análise de dados. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 



MACHINE LEARNING 

Inteligência artificial com 
machine learning  

Tomada de decisão via identificação de 
padrões complexos nos dados. 

Máquinas  
aprendendo sozinhas! 

É como uma  
criança aprende! 

- Identificar spam via palavras-chave. 
- Traduzir uma frase através de dicionário e 
regras de gramática. 
- Identificar caras humanas por meio da forma 
de nariz, olho, boca etc. 

Inteligência artificial  
clássica 

Regras para a tomada de decisão 
ensinada por humanos 



Problemas práticos de predição (para a tomada 
de decisão) 

 

Pouco interesse em interpretar os modelos. 

Liberdade para modelar a complexidade do 
mundo real 

MACHINE 
LEARNIN
G 

Regressões penalizadas 

Redes neurais 
Florestas randômicas 

Xgboost 

K-means 



Predizer presença de transtorno de estresse 

pós-traumático (TEPT). 

-  24 países (incluindo Brasil) à 69.272 

indivíduos. 

-  Prevalência de TEPT: 4,0%. 

Variáveis preditoras: sociodemográficas, 

distúrbios mentais, tipo de evento traumático, 

histórico de acúmulo de evento traumático. 

 

Algoritmo utilizado: Super learner. 

- 10% indivíduos com maior risco de TEPT: 

-  95,6% do total de casos de TEPT. 



-  Predizer quais mulheres grávidas têm maior risco de 

parto adverso (terem filho prematuro, baixo peso, 

internação na UTI ou morte no primeiro ano). 

-  Objetivo: orientar a inscrição no Better Birth Outcome. 

-  Seleção atual: presença de 2 fatores de risco (de 

17). 
Os 4 algoritmos identificaram melhor mulheres com 

maior risco de parto adverso. 

-  A cada 2.000 mulheres, o algoritmo incluiria 

mais 170 mulheres que teriam parto adverso.	

-  Quatro algoritmos de machine learning (random 

forest, linear discriminant analysis, regressão 

penalizada e naive Bayes) para predizer risco de 

parto adverso.  



Grandes questões da 

saúde pública podem ser 

respondidas com 

machine learning 

Apoio:  

-  É possível predizer quem vai morrer em 5 anos (e 

por qual doença)? 

-  É possível predizer a qualidade de vida futura de 

pacientes com doença grave? 

 

-  Identificação de boas políticas públicas em saúde, 

bons hospitais, bons profissionais.  



																						OUTLINE 
DO 
CURSO 

 
-  Tipos de modelos de Machine Learning 
-  Workflow de Machine Learning 

-  Pré-processamento: seleção de variáveis, vazamento de dados, 
padronização, redução de dimensão, colinearidade, 
estratificação, valores missing, one-hot encoding. 

-  Sobreajuste. 
-  Medição de performance. 

-  Modelos de Machine Learning 
-  Regressões. 
-  K-vizinhos mais próximos. 
-  Árvores de decisão, random forests e gradient boosted trees. 
-  Redes Neurais Artificiais 

-  Demonstração (Google Colaboratory) 
-  Considerações finais. 



Em machine learning, bastante utilizado para deep 

learning.  

Maioria dos pesquisadores da área usam o 

Python – maior disponibilidade de códigos e 

tutoriais. 

 

Google Colaboratory é um ambiente de cloud 

computing para escrita de programas em 

Python  

 

Jupyter notebook facilita a escrita de 

programas em Python 
* MAU – Monthly Active Users 
Fonte: GitHub	



 

-  Inclui as principais bibliotecas para analisar dados 

no Python. 

- 2015: 125 bibliotecas. 

- 2016: 300 bibliotecas. 

- 2017: 720 bibliotecas. 

- 2018: > 1000 bibliotecas. 

-  Inclui Jupyter Notebook: interface do Python para 

análise de dados. 



QUATRO 
CATEGORIAS 
DE MACHINE 
LEARNING 

APRENDIZADO  
SUPERVISIONADO 

Treinar um modelo para 
obter a melhor 

performance preditiva 
possível para um 

problema 

Quando os dados 
incluídos para treinar o 
algoritmo incluem a 
solução desejada, ou 
rótulo (“label”). 

RESPOSTA  

CERTA 

Objetivo: acertar 
um resultado 
que existe. 



Aprendizado 
supervisionado 
Divididos em dois grandes grupos 

CLASSIFICAÇÃO 

Quando a variável a ser predita é categórica 

Óbito em 5 anos, incidência de doença em 10 
anos, etc. 

Exemplo 

REGRESSÃO 

Quando a variável a ser predita é quantitativa 

Quantos meses de vida a pessoa tem pela frente, 
qual será o seu IMC no próximo ano, etc. 

Exemplo 



Não existe rótulo (“label”). 

Algoritmo aprende sem uma resposta certa. 

O objetivo é encontrar padrões nos dados. 

Mais comuns: clustering (agrupamentos) e redução de 

dimensão (ACP). 

QUATRO CATEGORIAS 
DE MACHINE LEARNING 

Aprendizado  
não-supervisionado  

APRENDIZADO  
NÃO-SUPERVISIONADO 



Presença de alguns dados com rótulo e outros sem. 

 

Identificação de fotos do Facebook: algoritmo identifica 

que a mesma pessoa está em várias fotos e só precisa 

de um rótulo. 

QUATRO CATEGORIAS 
DE MACHINE LEARNING 

Aprendizado  
semi-supervisionado  



-  Agente interage com um ambiente dinâmico. 

-  Feedbacks constantes em termos de premiações e 

punições. 

-  Jogos. 

QUATRO CATEGORIAS 
DE MACHINE LEARNING 

Aprendizado  
por reforço 



 
-  Trade-off entre predição e interpretação. 

-  Em predição estamos interessados em performance preditiva. 

-  Em inferência o interesse é entender a relação entre variáveis, normalmente como Y 
muda com uma alterações entre seus determinantes. 

-  Problema: modelos facilmente interpretáveis (regressões linear e logística, árvores de 
decisão) normalmente têm pior performance preditiva. 

-  Pensar bem sobre o objetivo da análise: é inferência ou predição? 

PREDIÇÃO COM 
MACHINE LEARNING 



PREDIÇÃO COM 
MACHINE LEARNING 

Dados	
Preferencialmente	 muitos	 e	 com	
boa	 qualidade	 (preenchidos	
corretamente	 e	 preditores	
fortes).	 Algoritmos	

Inserir	os	dados	no	algoritmo	
de	 machine	 learning	 para	
aprender	 os	 parâmetros	
(regressão	 logís=ca/linear)	
ou	 estruturas	 (árvores)	 que	
mapeiam	 os	 preditores	 aos	
resultados.	

Testar	a	qualidade	
Inserir	no	algoritmo	novos	
dados	 para	 testar	 a	
qualidade	desse	algoritmo	
para	 predizer	 dados	
futuros.	



-  Desenvolver algoritmos que façam boas predições em saúde. 

-  Principais razões pelas quais algoritmos às vezes não apresentam boa performance 
preditiva: 

-  Extrapolação inadequada dos resultados. 

-  Pré-processamento inadequado dos dados. 

-  Sobreajuste (mais importante). 

-  Validação inadequada da qualidade dos algoritmos. 

PREDIÇÃO COM 
MACHINE LEARNING 



•  Desenvolver os algoritmos para uma população e esperar que 

funcionam corretamente para outra diferente. 

•  Importar algoritmos dos EUA/Europa: nossas características 

genéticas e socioeconômicas são muito diferentes. 

•  Extrapolação para períodos diferentes (cuidado com doenças 

sazonais). 

Extrapolação inadequada 



•  Técnicas de pré-processamento de dados 

•  Seleção das variáveis. 

•  Vazamento de dados. 

•  Padronização. 

•  Redução de dimensão. 

•  Colinearidade. 

•  Valores missing.  

•  One-hot encoding. 
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DADOS 
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DADOS 

 

PADRONIZAÇÃO 

 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

 

VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING 



•  Pré-selecionar variáveis que sejam preditoras plausíveis (bom senso 

do pesquisador) 

•  Coincidências acontecem em análises de big data e pode ser que o 

algoritmo dê muita importância para associações espúrias 
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DADOS 

 

PADRONIZAÇÃO 
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VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING 

Number	of	people	who	drowned	by	falling	into	a	pool	

Filmas	Nicolas	Cage	appeared	in	
correlates	with	

Correla=on:	66,6%	(r=0,666004)	



Cuidado com vazamento de informação (“data leakage”). 

-  Acontece quando os dados de treino apresentam informação 

escondida que faz com que o modelo aprenda padrões que não são 

do seu interesse. 

-  Uma variável preditora tem escondida o resultado certo. 

 Não é a variável que está predizendo o desfecho, mas o 

 desfecho que está predizendo ela. 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 
DADOS 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 

DADOS 

 

PADRONIZAÇÃO 

 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

 

VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING 



Exemplo 

 

Incluir o número 

identificador do paciente 

como variável preditora 
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Exemplo 

 

Incluir o número 

identificador do paciente 

como variável preditora 

Problema 

 

Se pacientes de hospital 

especializado em câncer 

tiverem números semelhantes. 

Se o objetivo for predizer 

câncer, algoritmo irá dar maior 

probabilidade a esses 

pacientes. 

Esse algoritmo aprendeu algo 

interessante para o sistema de 

saúde?  
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Exemplo 

 

Incluir o número 

identificador do paciente 

como variável preditora 

Problema 

 

Se pacientes de hospital 

especializado em câncer 

tiverem números semelhantes. 

Se o objetivo for predizer 

câncer, algoritmo irá dar maior 

probabilidade a esses 

pacientes. 

Esse algoritmo aprendeu algo 

interessante para o sistema de 

saúde?  

Motivo 

 

Motivo pelo qual os dados 

e os algoritmos de 

machine learning 

precisam ser abertos. 

 

Watson prediz bem: mas 

é informação útil ou 

vazamento? 
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-  A escala das variáveis pode afetar muito a qualidade das predições.  

-  Alguns algoritmos darão preferência para utilizar variáveis com valores 

muito alto. 
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𝑧↓𝑖 = 𝑥↓𝑖  − 𝜇 /𝜎  

 

-  Ou seja, é feita a subtração da média e a divisão pelo desvio padrão 

dos valores da variável. 

PADRONIZAÇÃO 
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-  Padronizar as variáveis contínuas para todas terem 

média de 0 e desvio-padrão de 1. 



PADRONIZAÇÃO 
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-  Efeito da Padronização 

O	atributo	
“number	of	
rooms”	não	

possibilita	uma	
separação	

entre	os	dados	



-  Quanto maior a dimensão dos dados (número de variáveis) 

maior o risco de o algoritmo encontrar e utilizar associações 

espúrias 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 

DADOS 
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REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

 

VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING 



- Análise de Componentes Principais 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 

DADOS 

 

PADRONIZAÇÃO 

 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

 

VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING Técnica de aprendizado 
não supervisionado. 

O objetivo é encontrar 
combinações lineares das 
variáveis preditoras que 
incluam a maior quantidade 
possível da variância original. 

O primeiro componente principal 
irá preservar a maior combinação 
linear possível dos dados, o 
segundo a maior combinação 
linear possível não 
correlacionada com o primeiro 
componente, etc. 



Uma das razões pela qual a ACP é tão utilizada, é o fato de 

que cria componentes principais não correlacionados. 

-  Na prática, alguns algoritmos conseguem melhor 

performance preditiva com variáveis com baixa 

correlação. 

VARIÁVEIS COLINEARES 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 

DADOS 
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Uma outra forma de diminuir a presença de variáveis com alta 

correlação é excluí-las. 

-  Variáveis colineares trazem informação redundante 

(tempo perdido). 

-  Além disso, aumentam a instabilidade dos modelos. 

-  Estabelecer um limite de correlação com alguma outra 

variável (0,75 a 0,90). 

VARIÁVEIS COLINEARES 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 
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VARIÁVEIS MISSING 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 

DADOS 

 

PADRONIZAÇÃO 

 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

 

VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING 

É importante entender por que valores de uma 
variável estão faltantes. 

Motivo sistemático à INFORMAÇÃO PREDITIVA 

Grande diferença em relação a estudos 
de inferência, em que valores missing 
devem ser evitados. 

Não conseguiu responder a uma pergunta sobre o seu passado à INFORMAÇÃO PREDITIVA 
 Pode ajudar na predição de 

problemas cognitivos graves no 
futuro 

Em variáveis categóricas adicionar uma categoria para missing 
 
Imputação com machine learning 



VARIÁVEIS MISSING 

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS 

DADOS 

 

PADRONIZAÇÃO 

 

REDUÇÃO DE DIMENSÃO 

 

VARIÁVEIS COLINEARES 

 

VARIÁVEIS MISSING 

 

ONE-HOT ENCODING 

Visualização de Missing Data (Biblioteca Missingno) 



ONE-HOT ENCODING 
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ONE-HOT ENCODING 

Alguns algoritmos têm 
dificuldade em 
entender variáveis que 
têm mais do que uma 
categoria. 

Acham que é uma variável contínua 
(0, 1, 2, 3...) à porém não têm 
significado contínuo. 

A solução é transformar 
todas as categorias em 
uma variável diferente de 
valores 0 e 1 (one-hot 
encoding). 

Variável com n categorias à criadas n 
variáveis. 



ONE-HOT ENCODING 
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Pode trazer problemas 
em alguns modelos, 
como na regressão 
linear. 

Solução: criar dummies 
n-1 variáveis (deixar a mais frequente 
como categoria de referência). 

One-Hot Encoding	 Dummy Encoding 
(Green é categoria de referência)	



Principal problema de machine learning 

Modelos muito complexos: 

-  Funcionam perfeitamente para a amostra em questão, mas 

não muito bem para amostras futuras. 

-  Dados influenciados por fatores aleatórios e erros de 

medida. 

S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 

(AL’AREF	.	et	al.,	2018)	



Como avaliar se o seu modelo está com sobreajuste? 

-  Avaliar a performance preditiva do modelo em dados que não 

foram utilizados para definir o modelo. 

-  Se a performance preditiva cair muito com os novos dados: o modelo 

tem sobreajuste. 

-  É muito fácil ter boa predição nos dados que foram utilizados 

para definir o modelo: é só tornar o modelo muito complexo. 

S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 



Soluções 

Utilizar dados do período seguinte. 

-  Exemplo: treinar o modelo em 

dados de 2016 e avaliar sua 

performance em dados de 2017. 

-  Problema: na maioria das vezes, 

os dados são coletados num 

mesmo período. 

Separar os dados aleatoriamente em 

treino e teste. 

Dados de “treino” (70-80%) são 

usados para definir o modelo e 

dados de “teste” (20-30%) são 

usados uma única vez para 

analisar a performance preditiva 

final dos modelos. 

S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 



Para análises em que o desfecho a ser predito é uma categoria: 

-  Amostragem estratificada entre treino e teste. 

-  Manter mesma proporção do desfecho de interesse nos dois grupos 

S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 

Alguns algoritmos na prática conseguem melhor performance com distribuição igual 

entre as categorias: desfecho binário com 50% cada. 

Soluções: 

•  Down-sampling: selecionar amostra da classe mais frequente até se 

igualar à menos frequente. 

•  Up-sampling: amostragem com reposição da classe menos frequente até 

se igualar à mais frequente. 

•  SMOTE: combinação de down e up-sampling. 



O QUE SIGNIFICA “DEFINIR” O MODELO? 

-  Estabelecer os parâmetros (definidos automaticamente) e os 

hiperparâmetros (definidos pelo pesquisador). 

-  Hiperparâmetros são em geral regularizadores: ou seja, tentam 

controlar a complexidade dos modelos (para evitar o sobreajuste). S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 



Exemplo de Hiperparâmetro no controle do Sobreajuste 

-  Profundidade de uma árvore de decisão 

-  Quando mais profunda for a árvore, ela 

estará sujeita a um maior sobreajuste 

S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 

 (Fleuret, F., 2015)	



S
O
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U
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COMO SELECIONAR OS VALORES DOS HIPERPARÂMETROS? 

Se tiver muitas observações: 

separar um terceiro grupo 

(validação) para ajuste dos 

hiperparâmetros. 

SOLUÇÕES 

1	

Pela análise da melhora da 

performance preditiva.  

Problema: dados de teste só podem 

ser usados uma única vez, para a 

seleção do melhor algoritmo.  



Pela análise da melhora da 

performance preditiva.  

Problema: dados de teste só podem 

ser usados uma única vez, para a 

seleção do melhor algoritmo.  S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 

COMO SELECIONAR OS VALORES DOS HIPERPARÂMETROS? 

Se tiver poucas observações: selecionar os 

hiperparâmetros nos dados de treino. 

-  Problema: performance dos modelos deve 

sempre ser testada em dados que o 

algoritmo nunca viu (evitar sobreajuste). 

-  Solução: validação cruzada. 
	

2	

SOLUÇÕES 



-  Dividir os dados em dez 

partes iguais e utilizar nove 

delas para treinar o 

algoritmo com um 

hiperparâmetro e a outra 

parte para testar a sua 

predição. 

S
O

B
R

E
A

J
U

S
T

E 

VALIDAÇÃO CRUZADA (K-FOLD CROSS VALIDATION) 

(AL’AREF	.	et	al.,	2018)	



Muitos algoritmos têm mais de um 

hiperparâmetro: utilizar grid search. 

-  Testar todas as combinações possíveis 

de valores selecionados dos 

hiperparâmetros.  

-  Se hiperparâmetros A e B tiverem 

valores selecionados de A = 1, 5, 

10 e B = 50, 100, 150: 

-  Testar (1;50), (1;100), (1;150), 

(5;50), (5;100)... 

 

Fazer o mesmo para todos os 

algoritmos. 

 

-  Seleção dos hiperparâmetros com 

melhor performance à definição do 

algoritmo com esse hiperparâmetro 

nos dados de treino. 



H
IP
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S 

GRID SEARCH 

Imagens:	hZps://blog.sigopt.com/posts/common-problems-in-hyperparameter-op=miza=on	

RANDOM SEARCH OTIMIZACAÇÃO 

BAYESIANA 

Dica: Leitura Recomendada 
hZps://arimo.com/data-science/2016/bayesian-op=miza=on-hyperparameter-tuning/		



Teorema do “não há almoço grátis”:  

-  Em infinitos conjuntos diferentes de 

dados, nenhum algoritmo é garantido a 

priori de ter melhor performance. 

-  A única forma de saber qual vai ter 

melhor performance é testar todos. 

Coisas
grátis

Almoço

Segredo 

-   com dados reais, alguns costumam ganhar 

mais vezes (random forests e xgboost). 



Data-driven advice for applying machine learning to bioinformatics  
Randal S. Olson, William La Cava, Zairah Mustahsan, Akshay Varik, Jason H. Moore. arXiv, 2018. 

Análise da performance preditiva 

(acurácia de VC) de 13 algoritmos 

em 165 bancos de dados 

diferentes. 



Data-driven advice for applying 
machine learning to 
bioinformatics  

Randal S. Olson, William La Cava, Zairah 
Mustahsan, Akshay Varik, Jason H. Moore. arXiv, 
2018. 

- Ganhos de performance ao 

selecionar hiperparâmetros via 

validação cruzada de 10-folds (vs. usar 

o hiperparâmetro default do scikit-

learn): média 3-4%, em alguns casos 

50%. Fig 4 Improvement in 10-fold CV accuracy by model 

selection and tuning, relative to the average performance 

on each dataset 



Classificação 
-  Quando a variável a ser predita é 

categórica: 

-  Ex: óbito em 5 anos, incidência 

de doença em 10 anos, etc. 

TIPOS DE 
MODELOS 
PREDITIVOS 

Dois grandes grupos	

1 



Regressão 
-  Quando a variável a ser predita é 

quantitativa: 

-  Ex: quantos meses de vida a pessoa 

tem pela frente, qual será o seu IMC no 

próximo ano, etc. 

-  A maioria dos algoritmos pode ser utilizada 

para os dois problemas. 

TIPOS DE 
MODELOS 
PREDITIVOS 

Dois grandes grupos	

2 



O mais comum é o uso da raiz quadrado do erro 

quadrático médio (RMSE, em inglês) 

-  Subtrair cada valor real do seu valor 

predito e elevá-lo ao quadrado. Somar 

todos e dividir pelo número de 

observações. Tirar a raiz quadrada para 

retomar o valor à sua escala original. 

MEDIÇÃO DE PERFORMANCE 
EM PROBLEMAS DE 
REGRESSÃO 



MEDIÇÃO DE PERFORMANCE EM 

PROBLEMAS DE CLASSIFICAÇÃO 

Categoria predita Probabilidade individual 



Acurácia 
proporção de acertos 
 
Problema: algoritmos são malandros. 

-  Se uma categoria ocorrer em 99% dos 

casos, o algoritmo vai predizer que 

todos os casos estão nessa categoria. 

Acurácia: 99%. 

Porém: isso não nos traz nenhuma informação. 

MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Geralmente os modelos de 

classificação produzem dois 

resultados: 

-  Probabilidade individual. 

-  Categoria predita. 

Primeira possibilidade 



Acurácia 
proporção de acertos 

 
Ex: Identificar pacientes que possivelmente estão 

com câncer em amostra que só 1% tem câncer. 

Algoritmo: “ninguém tem câncer”! Acurácia = 99% 

-  Esse algoritmo não nos diz nada. 

-  Preferimos um algoritmo com menor 

acurácia. 

-  Mas que acerte alguns/muitos casos de 

câncer. 

MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Geralmente os modelos de 

classificação produzem dois 

resultados: 

-  Probabilidade individual. 

-  Categoria predita. 

Primeira possibilidade 



MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Matriz de confusão: 

-  Análise de concordância visual 

entre predição e realidade 

Câncer	 Sem	câncer
Câncer 24 10
Sem	câncer 36 130

RealidadePredição



MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Matriz de confusão 

Câncer	 Sem	câncer
Câncer 24 10
Sem	câncer 36 130

RealidadePredição

Sensibilidade = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖çã𝑜)/𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 	

         Especificidade = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖çã𝑜)/𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 	



MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Matriz de confusão 

Câncer	 Sem	câncer
Câncer 24 10
Sem	câncer 36 130

RealidadePredição

-  Acurácia = (24+130) / 200 = 77% 

-  Sensibilidade = 24/(24+36) = 40% 

-  Especificidade = 130/(10+130) = 92,9% 



PRECISÃO E SENSIBILIDADE 
(RECALL) 

Precisão:  𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑉𝑃)/𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑉𝑃)+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐹𝑃)  
Recall (Sensibilidade):  𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑉𝑃)/

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑉𝑃)+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐹𝑁)  

(Géron, 2017) 

(Géron, 2017) 



MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Juntar sensibilidade e especificidade 

num mesmo resultado 

-  No exemplo anterior, a sensibilidade foi baixa 

(40%) e a especificidade foi alta (92,9%).  

-  Predição sobre câncer foi baseada em o 

algoritmo dar > 50% de probabilidade. 

-  É possível melhorar a sensibilidade 

diminuindo o threshold? 

-  Nesse exemplo, sim. 

-  Threshold de 30% à sensibilidade de 60% e 

especificidade de 78,6%. 

Curva ROC  

(Receiver Operator Characteristic). 



MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 
Construção da curva ROC 

 
1. Dado os resultados (Score) para um conjunto de testes, 

ordene-os decrescentemente 

2. Inicie em (0,0) 

3. Para cada exemplo x: 

 Se x é P, mova 1/pos acima 

 Se x é N, mova 1/neg direita 

 

Onde pos e neg é a proporção de instâncias positivas e negativas 

no conjunto de testes 
MLWIKI.ORG 	

Dica: Simulador Curva ROC 
http://www.navan.name/roc/ 



MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 
-  Ideal é uma curva mais à esquerda 
e para cima possível. 
 
-  Linha diagonal 45º à modelo ineficiente 

Valor único: área abaixo da curva (AAC) 

-  Perfeito: 1,0 
-  Ineficiente: 0,5 
-  Exemplo: 0,78 



Para alguns desfechos de 

saúde é fundamental pensar 

em termos de sensibilidade e 

especificidade. 

MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Por exemplo 

-  Teste de HIV/AIDS é importante diminuir 

falsos negativos (falsos positivos são 

um problema menor porque teste será 

refeito). 

-  Indicação de cuidados paliativos: 

importante diminuir falsos positivos (não 

indicar seu início quando o tratamento 

aumentará a sobrevida) 



Gráfico de calibração: 

-  Separar observações segundo grupos de 

probabilidade predita.  

-  Ex: [0 – 10%], ... ]90 – 100%] 

-  Em cada grupo identificar quantos de fato 

apresentaram o evento. 

MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Solução para identificar onde a predição está 

errando. 



Gráfico de calibração (quadratic 

discriminant analysis e random forests). 

Qual o melhor? 

MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 



Leitura Recomendada 

(Artigo Didático) 

 

THARWAT,	Alaa.	Classifica=on	assessment	

methods.	Applied	Compu4ng	and	

Informa4cs,	2018. 

MEDIÇÃO DE 
PERFORMANCE EM 
PROBLEMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 



Se tudo foi feito corretamente e a performance preditiva 

mesmo assim não foi boa: 

 - Talvez o evento seja aleatório (algum exemplo?). 

 - Poucos dados (variáveis ou observações) para o 

algoritmo aprender os padrões. 

 - As variáveis não são boas preditoras do desfecho. 

MOTIVOS PARA UMA 
PREDIÇÃO RUIM 



MACHINE 
LEARNING 

É possível fazer isso, mas qualidade 
preditiva será ruim. 

Não é jogar qualquer coisa no algoritmo e 
ver no que dá. 

1 - Trata-se de um problema de inferência ou 
predição? 

2 - Qual o tipo de problema (supervisionado, 
não supervisionado, semi-supervisionado ou 
por reforço)? 

3 - Classificação ou regressão? 

4 - Selecionar variáveis preditoras plausíveis. 

5 - Existe vazamento de dados? 

6 - Padronização de variáveis contínuas. 



MACHINE 
LEARNING 

7 – Excluir variáveis altamente 
correlacionadas? 

8 – Utilizar alguma técnica de redução de 
dimensão? 

9 – O que fazer com valores missing? 

10 – One-hot encoding (ou dummies) para 
preditores categóricos? 

11 – Divisão da amostra em treino e teste 
(70-30, 80-20 90-10 ou validação)? 

12 – Quais valores de hiperparâmetros testar 
(olhar literatura)? 

13 – Validação cruzada? De quantos folds? 



MACHINE 
LEARNING 

14 – Quando houver mais de um hiperparâmetro (grid 
search)? 

15 – Quais algoritmos testar (“não há almoço grátis”)? 

16 – Para amostras desbalanceadas (classificação), 
usar técnica de reamostragem (up, down ou 
SMOTE)? 

17 – Como medir performance de problema de 
regressão (RMSE, R² e erro absoluto médio)? 

18 – Como medir performance de problema de 
classificação (acurácia, sensibilidade, especificidade, 
área abaixo da curva ROC e gráfico de calibração)? 



VISÃO GERAL 
DO PROCESSO DE 
ML 

(AL’AREF	.	et	al.,	2018)	



VISÃO 
DETALHADA 
DO PROCESSO DE 
ML 



Regressão Linear. 

Regressão Logística. 

K-vizinhos mais próximos. 

Árvores de decisão. 

Random forests. 

Gradient boosted trees. 

Redes neurais artificiais. 

Deep learning. 

MACHINE 
LEARNING 

Algoritmos de 



MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR	

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR	

O RMSE é um medida utilizada para verificar a 
qualidade do ajuste, sendo dada na mesma escala da 
variável de interesse (y). Quanto menor o valor do 
RMSE, melhor a qualidade do ajuste.  

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



REGRESSÃO LOGÍSTICA	

-  Utilizada quando o desfecho a ser predito é categórico (problema de classificação). 

        -  Nesse caso, a variável de interesse assume valores 0 ou 1, onde 1 é geralmente utilizado para 
indicar a ocorrência do evento de interesse.  

-  Os parâmetros da regressão logística são estabelecidos pelos métodos de máxima 

verossimilhança, encontrando uma combinação de coeficientes que maximiza a probabilidade de 

ocorrência do evento de interesse. 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS	MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

-  Algoritmo baseado em similaridade 

(distância) 

        -  Aprendizagem do tipo lazy, o algoritmo 
faz uso de todos os dados para classificar uma 
nova instância 

-  Hiperparâmetro: K, quantidade de 

vizinhos mais próximos a serem 

considerados 

-  K baixo à baixo viés, alta variância  

-         K alto à alto viés, baixa variância  

-  Necessita de normalização dos dados  

http://sameersingh.org/courses/gml/fa17/sched.html 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Algoritmos de árvore têm como objetivo separar as 

observações em grupos cada vez menores e mais 

homogêneos em relação ao desfecho de interesse. 

Decisões da árvore: 

-  Qual preditor e qual valor dividir os dados. 

-  Profundidade e complexidade da árvore. 

-  Resultado de cada folha. 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

(MAYRINK et al., 2016). 	

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Pontos positivos: 

-  Facilmente interpretáveis. 

-  Fáceis de implementar. 

-  Lidam bem com todo tipo de preditor 

(assimétrico, esparso, contínuo). 

-  Realiza seleção de variáveis (não utiliza 

algumas) 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Pontos negativos 

-  Alta variância / instabilidade. 

-  Baixa performance preditiva. 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Muitas técnicas para criar árvores de regressão. 

-  Mais comum é CART (Classification and Regression Tree). 

-  Começa com todo o banco de dados e procura entre todos os valores de todos os 

preditores a divisão em dois grupos em que: 

-  Em regressão: minimiza a soma dos erros quadráticos dos dois grupos. 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Em classificação: 

-  Contém maior pureza em cada grupo: 

-  Maior proporção de categoria igual em um dos lados. 

A divisão continua até que seja atingido o critério estabelecido 
-  Profundidade limite da árvore (parâmetro de complexidade). 
-  Número mínimo de amostras em um nó. 
-  Não consegue mais diminuir impureza. 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Em problemas de regressão, produz um número limitado de valores preditos, 

correspondentes ao número de folhas. 

-  Predição da folha é, em geral, o valor médio das observações dessa folha. 

Hiperparâmetros: profundidade máxima da árvore, número mínimo de observações antes da 

divisão, número máximo de folhas... 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

Maior problema das árvores de decisão simples são a sua forte tendência ao sobreajuste 

(sensíveis a pequenas variações nos dados). Ou seja, apresentam alta variância. 

 

Uma maneira de se reduzir a variância de um método de aprendizagem é tomar muitos 

conjuntos de treinamento e com cada um deles treinar modelos, cujas respostas seriam 

tomadas por meio de um comitê (ensamble) 

 

Esse caminho nem sempre é viável, pois em geral não temos acesso a múltiplos conjuntos de 

dados de treinamento. A técnica de bagging consiste em gerar amostras boostrap (com 

reposição) a partir do conjunto original de treinamento 

 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

O maior problema das árvores de decisão simples são a sua forte tendência ao sobreajuste (sensíveis a 

pequenas variações nos dados). Ou seja, apresentam alta variância. 

Uma maneira de se reduzir a variância de um método de aprendizagem é tomar muitos conjuntos de 

treinamento e com cada um deles treinar modelos, cujas respostas seriam tomadas por meio de um 

comitê (ensamble) 

Esse caminho nem sempre é viável, pois em geral não temos acesso a múltiplos conjuntos de dados de 

treinamento. A técnica de bagging consiste em gerar amostras boostrap (com reposição) a partir do 

conjunto original de treinamento 

Bagging produz ganhos de performance preditiva quando agregamos milhares de árvores, formando um 

comitê de preditores 

 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



ÁRVORES DE DECISÃO 

•  O problema do uso de bagging é o custo computacional (porém como as árvores 

são independentes é fácil paralelizar a análise). 

•  Pode envolver centenas ou milhares de árvores. 

•  Uma outra limitação importante é que a facilidade de interpretação, um dos 

principais pontos fortes das árvores de decisão, foi perdida. 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



COMITÊ DE PREDITORES 

EXTRA: ENSENBLE LEARNING 

MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

GROUND 
TRUTH 

PREDITOR 1 

PREDITOR 2 

PREDITOR 3 

PREDITOR 4 

PREDITOR 5 

COMITÊ 

X 

X 

X 

X X X
X X X
X X

X X



•  Redução da correlação entre as árvores por meio do uso de um subgrupo aleatório das 

variáveis preditoras. 

•  Bagging + seleção de preditores em cada nós = random forest. 

•  O regularizador das random forests é o número de preditores analisados em cada nó 

(em geral, a raiz quadrada do total de preditores). 

RANDOM FOREST MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



RANDOM FOREST MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



•  Combinar predições de um conjunto de modelos fracos (taxa de erro ligeiramente 

melhor que uma classificação aleatória) para construir um comitê poderoso, responsável 

pela predição final. 

•  Treinar modelos sequenciais, cada um tentando corrigir o anterior por meio do ajuste 

dos resíduos. 

GRADIENT BOOSTED TREES MACHINE LEARNING 

Algoritmos de 

REGRESSÃO LINEAR REGRESSÃO LOGÍSTICA  K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS  ÁRVORES DE DECISÃO RANDOM FOREST  GRADIENT BOOSTED TREES 
REDES NEURAIS 



•  A cada iteração do algoritmo uma árvore é gerada de modo a aprender e minimizar os 

erros da árvore anterior 

•  Similar a uma sequência de tacadas de golfe 
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•  Inspiradas pelo funcionamento do cérebro 

•  Sistema massivamente paralelo e 

distribuído, composto por unidades de 

processamento simples que possuem a 

capacidade de armazenar e utilizar 

conhecimento (HAYKIN, 1999). 
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REDES NEURAIS 

Problemas de regressão: K=1 com apenas um 

desfecho (output), Y1. 

Problemas de classificação: K unidades presentes 

no topo do diagrama, Yk, k=1,...,K, correspondentes 

a variáveis binárias (0-1) identificadoras de cada 

classe; a k-ésima unidade modela a probabilidade 

da classe k. 
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REDES NEURAIS MACHINE LEARNING 
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Dica: Playground  Tensorflow 
https://playground.tensorflow.org 
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SCIKIT-LEARN 
Permite que especialistas 
das mais diversas áreas 

possam construir 
modelos de Machine 

Learning 

Três componentes básicos: 
Transformer, Estimator e Preditctor 

Fornece um 
conjunto de 
funcionalidades 
padronizadas 

Fonte: KDNuggets 



Demonstração 
 

 

Google Colaboratory 

https://tinyurl.com/SBCAS2019-ML 	



OBRIGADO 
 
 
Contato:  
 
andrefmb@usp.br 
alexdiasporto@usp.br  

Machine	Learning	vai	liberar	o	
nosso	potencial	humano!	
 



SLIDES 
h:ps://4nyurl.com/ML-SBCAS-QUEST	


