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Resumo

A medicina é uma área de estudo e labor em constante desenvolvimento, onde novas técnicas e
tratamentos são prosseguidos com o propósito de contribúırem para a prevenção de doenças e para
a resolução de casos cĺınicos. Contributo seminal e relevante para a aquisição de experiência do
cĺınico, a resolução de casos cĺınicos auxilia a expansão do conhecimento e o cont́ınuo complemento
da informação médica. Não obstante, a existência de elevada quantidade de informação não contribui
diametralmente para a eficiência na averiguação dos diagnósticos cĺınicos do pessoal médico. A apren-
dizagem automática tem vindo a desempenhar um papel notável no campo da medicina, sobretudo no
que concerne à análise e tratamento de quantidades consideráveis de informação. No presente relatório
é feito um estudo de um dataset de casos cĺınicos com o propósito de se verificar a possibilidade de
um modelo, treinado através de redes neuronais, realizar a previsão de casos cĺınicos que possam vir a
ter, ou não, hipertensão como diagnóstico. É também proposto a idealização de um modelo generativo
direcionado à área da medicina, dando como exemplo um modelo generativo de d́ıgitos escritos à mão.
Palavra-chave: Aprendizagem Automática, Rede Adversarial Generativa, Diagnósticos, Treino
profissional médico, Hipertensão

1. Introdução

A medicina é uma área que se encontra em cont́ınuo
desenvolvimento, sendo que, quando em sincronia
com os avanços tecnológicos, resulta nos mais varia-
dos benef́ıcios, tal como maior longevidade, melhor
qualidade de vida e menor tempo de recuperação
por parte do paciente [3]. A utilização de tecnologia
na medicina, como é o caso dos equipamentos tec-
nológicos que são utilizados na deteção das posśıveis
causas de doença, encontra-se cada vez mais pre-
sente, tornando assim posśıvel a resolução de um
caso cĺınico de uma forma mais eficiente e precisa.
No entanto, a resolução deste tipo de problemas não
só depende dos avanços tecnológicos como também
da capacidade de um cĺınico proceder a uma cor-
reta análise dos casos cĺınicos com o qual se depara
e consequente diagnóstico.

Os diagnósticos cĺınicos são um processo de
análise efetuado às diversas carateŕısticas e sin-
tomas que um determinado paciente demonstra,
sendo este tipo de processo realizado por especialis-
tas cĺınicos. O processo de aprendizagem pelo qual
os alunos de medicina passam durante o peŕıodo
de faculdade não permite experienciar o avultado
número de casos cĺınicos existentes e desenvolver
uma vasta rede de conhecimento organizada.

Este tipo de processo é desenvolvido ao longo dos
anos, através da prática e resolução de problemas

cĺınicos, através da prática e resolução de proble-
mas cĺınicos reais, devido ao seu fator de imprevisi-
bilidade e grau de dificuldade. A ausência de feed-
back por parte do paciente levanta vários constran-
gimentos, pois impossibilita ao cĺınico o reconheci-
mento da certeza do diagnóstico e da consequente
eficácia da terapêutica. Pode ainda acarretar a for-
mulação da certeza do diagnóstico e consequentes
diagnósticos incorretos, o que pode suceder, além da
não resolução da condição exposta, no agravamento
dos sintomas e no surgimento de novos problemas
de saúde.

Pelo moroso processo de aprendizagem dos estu-
dantes de medicina bem como por fatores subjacen-
tes aos diagnósticos realizados por cĺınicos menos
experientes, torna-se imprescind́ıvel o desenvolvi-
mento de um sistema que possibilite a sua aprendi-
zagem de uma forma mais flex́ıvel, eficiente, descar-
tando assim a possibilidade de evolução dos riscos
associados à tomada de decisões por eles tomados.

Pela indiscut́ıvel importância da medicina e da
saúde pública e pela crescente utilização da apren-
dizagem automática em tecnologias do uso quoti-
diano, o presente documento focar-se-á no desen-
volvimento de vários modelos de redes neuronais
que sejam capazes de realizar a classificação de di-
agnósticos, sendo o principal ênfase nos casos de
hipertensão, tendo em conta os sintomas e resulta-
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dos de testes/exames que um paciente apresenta.
Por fim, será proposto um modelo generativo que
permita assim a Geração Procedimental de Casos
Cĺınicos, um modelo capaz de gerar casos cĺınicos
”falsos”tendo em conta casos cĺınicos reais obtidos
através da Base de Dados MIMIC-III (Medical In-
formation Mart for Intensive Care) [1].

2. Background e Trabalho Relacionado
Nesta Secção são introduzidos alguns conceitos so-
bre o Diagnóstico Cĺınico e consequente processo.
Posto isso, é abordado a temática da Aprendizagem
Automática aplicada aos Diagnósticos Cĺınicos, Re-
des Neuronais Artificias e sua estrutura.

2.1. Diagnóstico Cĺınico
A medicina é uma das inúmeras áreas do conheci-
mento cient́ıfico, ou seja, uma ciência que representa
todo o conhecimento adquirido através do estudo
ou prática, baseado em prinćıpios. Nesta perspe-
tiva, a saúde humana é também objeto de estudo
por parte do médico que pesquisa, faz diagnósticos,
requer exames, prescreve medicamentos e realiza ci-
rurgias a fim de tratar disfunções e enfermidades.
Para que a sua intervenção seja bem-sucedida, de-
verá estar bem informado e atualizado sobre os no-
vos fármacos, métodos e técnicas capazes de desen-
volver grandes avanços na resolução de problemas.

No entanto, nem tudo depende dos avanços, mas
sim da capacidade de um médico perceber quais
os sintomas relevantes no caso cĺınico, avaliar as
posśıveis hipóteses, verificar os sinais e sintomas
relevantes no caso cĺınico para que assim possam
apresentar um tratamento adequado quando con-
frontados com um paciente.

O racioćınio cĺınico é um processo do qual re-
quer bastante conhecimento e experiência obtida
de vários anos de estudo e da resolução de casos
cĺınicos, resultando assim na construção de redes
organizadas de conhecimento conhecidos por scripts
de doença. As scripts de doenças são compostas pe-
las carateŕısticas que se apresentaram com o surgir
da doença, descrição do que se encontra a falhar, si-
nais e sintomas que originaram devido à falha, per-
mitindo assim o desenvolvimento do racioćınio e de
reconhecimento de padrões [8].

Um dos passos mais importantes no racioćınio
cĺınico encontra-se na descrição dos sintomas que
o paciente faz durante a entrevista médica. Em-
bora os sintomas descritos estejam sujeitos à inter-
pretação do próprio paciente, ,compete ao profissio-
nal recolher informações necessárias ao pleno conhe-
cimento das carateŕısticas dos sintomas relatados,
bem como do historial cĺınico, incluindo exames la-
boratoriais [2]. A razão pela qual é importante reco-
lher todas as carateŕısticas posśıveis durante a ob-
servação deve-se ao facto de que caso as mesmas não
sejam obtidas na sua totalidade, pode levar a uma

completa mudança do diagnóstico. Por esta mesma
razão, torna-se imprescind́ıvel uma completa ”dis-
secação” ao caso cĺınico e seleção dos dados relevan-
tes para a resolução do mesmo.

No entanto, durante o processo de diagnóstico
cĺınico há sempre a possibilidade de o cĺınico fa-
lhar na identificação de informação crucial, levando
assim a uma incorreta interpretação e consequente
formulação de hipóteses e diagnósticos incorretos.
Fatores como a experiência que o cĺınico possui, ou
até mesmo a complexidade do caso cĺınico, podem
contribuir para esta situação.

A fim de contribuir para o ganho de experiência
e desenvolvimento das capacidades de diagnóstico
por parte do cĺınico, sem que o mesmo envolva co-
locar em risco a vida dos pacientes, torna-se impres-
cind́ıvel a aplicação da Aprendizagem Automática
nos Diagnósticos Cĺınicos.

2.2. Aprendizagem Automática aplicada aos
Diagnósticos Cĺınicos

Nas últimas décadas, a aprendizagem computaci-
onal tornou-se um dos pilares da tecnologia da in-
formação, gerando um contributo muito importante
na resolução de problemas e tomada de decisões por
parte do ser humano, devido ao crescente volume
de dados adquiridos numa determinada área que
necessitam de estudo e aplicação de técnicas para
análise de dados. Nesta perspetiva, a ligação entre
diagnóstico cĺınico e aprendizagem computacional
proporciona melhor exatidão e maior eficiência nos
resultados obtidos.

A Aprendizagem Automática encontra-se em
duas grandes áreas, nomeadamente a Inteligência
Artificial e a Ciência de Dados. A Aprendiza-
gem Automática aplicada à Inteligência Artificial
consiste na produção de um sistema com a finali-
dade de executar ações que normalmente envolvem
a tomada de decisões, resolução de problemas, uti-
lização de agentes inteligentes, como também de-
cisões normalmente tomadas por seres humanos ra-
cionais que possuem inteligência [12]. No entanto,
a resolução do problema referido no presente do-
cumento implica a análise de uma grande quanti-
dade de dados para auxiliar na classificação de di-
agnósticos dos casos cĺınicos. Como tal, será discu-
tido sobre a Aprendizagem Automática aplicada à
Ciência de Dados.

Arthur Samuel, um pioneiro americano no campo
dos jogos de computador e Inteligência Artificial,
como: “the field of study that gives computers the
ability to learn without being explicitly program-
med” [11]. Uma definição moderna, mais recente,
expressa por Tom Mitchell, um cientista de com-
putação americana, define a Aprendizagem Au-
tomática desta forma [9]:

“A computer program is said to learn from expe-
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rience E with respect to some class of tasks T and
performance measure P, if its performance at tasks
in T, as measured by P, improves with experience
E.”

Dadas estas definições sobre a Aprendizagem Au-
tomática, depreende-se que uma máquina não ne-
cessita ser explicitamente programada para cada ta-
refa. Porém, o conhecimento pode ser ensinado ou
transmitido para que o sistema possa aprender a
resolver problemas, dada nova informação, ou na
tomada de decisões.

De acordo com [5], os algoritmos de Aprendiza-
gem Automática foram desenvolvidos, inicialmente,
para serem utilizados na análise de dados cĺınicos
a fim de alcançar um potencial diagnóstico, tendo
como base a análise de um avultado número de
casos cĺınicos previamente classificados. Contudo,
a análise deste volume de informação implica a
existência de organização e facilidade de acesso aos
casos cĺınicos de forma a poderem ser introduzidos
no sistema que correrá os algoritmos de aprendiza-
gem automática, de forma eficiente.

Com os avanços tecnológicos, modernização dos
equipamentos utilizados em hospitais e cĺınicas,
torna-se posśıvel a recolha, armazenamento e par-
tilha de registos médicos eletrónicos com outras en-
tidades e/ou instituições, caso exista a devida au-
torização para o efeito. Tendo acesso a este tipo
de informação, torna-se posśıvel a utilização de pro-
gramas de computador para execução de algoritmos
de Aprendizagem Automática em casos cĺınicos que
tenham sido resolvidos no passado, resultando as-
sim na sua aprendizagem e consequente previsão de
resultados de casos cĺınicos nunca antes resolvidos
[4].

2.3. Aprendizagem Automática
Existem vários tipos de Aprendizagem, nomeada-
mente:

• Aprendizagem Semi-Supervisionada:
dado um conjunto de dados de treino que pos-
sui dados identificados e não-identificados, uma
hipótese inicial é formulada tendo em conta os
dados identificados, que depois é aperfeiçoada
com a utilização de dados não-identificados
através de uma determinada estratégia de
identificação automática, como por exemplo o
algoritmo Expectation-Maximization (EM) [6];

• Aprendizagem Não-Supervisionada: per-
mite estruturar dados que não se encontram
categorizados [10];

• Aprendizagem Supervisionada: partindo
do suposto que existe uma relação entre os da-
dos de entrada e os dados de sáıda, dado um
conjunto de dados, os algoritmos de aprendi-
zagem supervisionada são capazes de prever o

seu correto output. A aprendizagem supervisi-
onada encontra-se organizada em dois tipos de
problemas [10]:

– Regressão: dado variáveis de entrada e
conhecidas as variáveis de sáıda, é criado
uma função cont́ınua que permite prever
o output ;

– Classificação: dado variáveis de en-
trada, a previsão das variáveis de sáıda
é representada por 0 ou 1.

• Aprendizagem por Reforço: tomada de de-
cisões por parte de um agente de reforço que
visa em completar uma determinada tarefa de
melhor forma posśıvel através da experiência
que adquire ao longo do mesmo;

Para este tipo de problema que se pretende resol-
ver será utilizada a Aprendizagem Supervisionada,
onde um modelo será treinado tendo como base um
conjuntos de casos cĺınicos resolvidos.

2.3.1 Representação do Modelo

Figura 1: Formulação de hipóteses

A Figura 1 apresenta um esquema de como é re-
presentado a formulação de hipóteses. Um conjunto
de dados de treino é dado por dois tipos de variáveis,
X e Y, no qual X representa diferentes atributos, ou
carateŕısticas, e Y denota o output originado dado
X. Pode acontecer que no conjunto de treinos seja
utilizado um elevado número de atributos relativa-
mente ao número de eventos (pacientes) e resulte
na formulação de uma hipótese que se ajuste aos
dados de treino, mas falhar na generalização de no-
vos exemplos. O mesmo pode acontecer caso seja
utilizado um número baixo de atributos. Neste caso
pode levar a duas situações: underfitting e overfit-
ting.

Quando lidamos com quaisquer tipos de algorit-
mos de aprendizagem, e tendo em conta que os mes-
mos se adequam aos problemas aos quais são ex-
postos, os mesmos são capazes de funcionar para
a maior parte dos casos. No entanto, existe uma
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possibilidade de estes mesmos algoritmos ficarem
sujeitos a problemas de performance, causados pelo
overfitting, ou underfitting, que se encontra relacio-
nado com a capacidade com a qual a função criada
possui para generalizar relativamente a novos da-
dos.

Um modelo ”underfit” é um modelo que não é
adequado para fazer a previsão de dados nunca vis-
tos, pois a sua performance é muito baixa no con-
junto de treino.

Um modelo ”overfit” é um modelo que tem em
conta todos os detalhes e rúıdo dos dados de treino,
levando assim à consequente inabilidade de gene-
ralizar para novos dados, ou seja, o modelo consi-
dera os rúıdos, ou até mesmo pequenas flutuações
aleatórias, como sendo algo importante para a
aprendizagem. Este tipo de problema é bastante
comum em modelos não-lineares, como é o caso
das redes neuronais, dáı serem utilizadas diversas
técnicas e diferentes valores para os mais varia-
dos parâmetros que estes modelos possuem a fim
de limitar a quantidade de detalhe que o modelo
aprende.

Um modelo é considerado como sendo ideal
quando encontra o equiĺıbrio entre o underfitting e
o overfitting. De modo a verificar se o modelo se
encontra neste estado, uma das várias opções que
temos a nosso dispor para o verificar é o desenho
de gráficos que mostre a performance do modelo no
conjunto de dados de treino e no conjunto de dados
de teste.

2.3.2 Validação e Seleção do modelo

Geralmente, um conjunto de dados é dividido em
três tipos: treino, validação e teste. O conjunto de
dados de treino é utilizado para treinar o classifica-
dor, o de validação é utilizado para fazer validações
iniciais durante a aprendizagem do modelo, e os de
teste tratam-se de um conjunto de dados nunca vis-
tos pelo modelo. A fim de avaliar quão errado um
modelo se encontra, são utilizadas as Funções de
Custo.

2.3.3 Função de Custo

Na Aprendizagem Automática, as funções de custo
têm como principal objetivo ajudar o modelo em
questão a corrigir o seu funcionamento de modo a
minimizar os erros. São, por sua vez, utilizados
métodos de otimização, tais como o Gradient Des-
cent, Stochastic Gradient Descent, Adam (Adaptive
Moment Estimation), que permitem assim minimi-
zar a função de custo.

2.4. Redes Neuronais Artificiais
Existem diversos tipos de Algoritmos de Apren-
dizagem Automática, tais como k-vizinhos mais

próximos, Classificadores Bayesianos Näıve e Semi-
Näıve, Redes Neuronais Artificiais com Backpro-
pagation, Redes Neuronais Convolucionais, Recor-
rentes, entre outras. No entanto será dado maior
ênfase às Redes Neuronais com Backpropagation
pois trata-se da abordagem utilizada no desenvolvi-
mento deste projeto.

As redes neuronais são compostas por nodes ou
unidades interligados, no qual a ligação entre duas
unidades, i e j, permite a propagação da ativação
ai. Cada ligação possui um determinado peso wi,j

associado, a fim de ser definido a força e o sinal
dessa mesma ligação. Cada unidade possui o cha-
mado ”dummy input”, a0 = 1, com o respetivo
peso wi,j associado. Primeiramente, é calculada a
soma ponderada para cada unidade j, que se encon-
tra representada na equação 1. Após o cálculo da
soma ponderada da unidade j, é aplicada a função
de ativação, g, que se encontra representada na
equação 2, a fim de definir o valor de sáıda [12].

inputj =

n∑
i=0

wi,jai (1)

activationj = g(inputj) = g(

n∑
i=0

wi,jai) (2)

Existem vários tipos de funções de ativação, tais
como a Função Sigmoid, Tanh (Hyperbolic Tan-
gent), ReLu, entre outros. A escolha da Função de
Ativação depende, maior parte das vezes, do tipo
de problema para o qual se treina um rede e da
performance que cada uma dessas funções é capaz
de entregar, sendo necessário assim ter o conheci-
mento de como cada uma das funções de ativação
funcionam antes de serem utilizadas [13].

3. Implementação
De modo a proceder à resolução do problema ex-
posto na proposta do projeto, foi utilizada uma
Base de Dados com imensos dados e informações
pertinentes a casos cĺınicos relativos a pacientes que
se encontraram internados nos cuidados intensivos
do Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston,
Massachusetts.

A base de dados em questão, conhecida como
MIMIC-III (Medical Information Mart for Intensive
Care) [1] é nada mais nada menos que um conjunto
de várias tabelas, ligadas entre si e com algumas de-
pendências, com registos médicos eletrónicos (EMR
- Electronic Medical Record).

A fim de desenvolver um mecanismo de Apren-
dizagem Automática que aprenda quais os sinto-
mas, ações e tratamentos que devem ser ensinados,
partindo da informação de casos cĺınicos reais, é
necessário perceber como se encontra organizada a
base de dados, que tipos de informação esta possui,
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como é que as várias tabelas que a compõem se en-
contram interligadas, e quais os dados que deverão
ser tomados em conta de forma a que os vários ob-
jetivos delineados sejam alcançados.

Como ponto de partida foi realizada uma pes-
quisa à base de dados com o propósito de obter os
10 diagnósticos mais comuns, e o respetivo número
de pacientes, sendo que a escolha terminou por ser
o diagnóstico de Hipertensão.

Tendo em conta os diferentes fatores responsáveis
pela Hipertensão Arterial, foram gerados vários da-
tasets (conjuntos de dados), sendo que no final foi
utilizado o conjunto de dados que possúıa as cara-
teŕısticas mais relevantes encontradas nos casos de
Hipertensão.

3.1. Construção do Dataset
Para a construção do dataset a ser utilizado para
treinar a rede neuronal, foram obtidos os dados,
resultados de exames, análises cĺınicas, medições
do batimento card́ıaco, pressão arterial sistólica e
distólica dos pacientes que apresentavam o sintoma
de hipertensão, e dos pacientes que não apresen-
tavam o sintoma de hipertensão. Após obtidos os
dados dos pacientes que seguiam os critérios previ-
amente mencionados, os mesmos compuseram uma
tabela, onde cada linha dessa tabela correspondia a
um paciente, e cada coluna correspondia a uma de-
terminada feature (i.e. batimento card́ıaco, peso,
altura, etc). A fim de serem distinguidos quais
os pacientes que tinham hipertensão e os que não
tinham, foi criada uma nova coluna (posicionada
no extremo direito da tabela) identificada como
”Class”. Para os pacientes com hipertensão eram
atribúıdos o valor 1 na coluna ”Class”, e o valor 0
para os pacientes sem hipertensão.

A construção de um modelo preditivo de sucesso
depende bastante dos dados selecionados e da forma
como os mesmos são utilizados. No entanto, o data-
set em questão não se encontra preparado para ser
introduzido num modelo, pois existem vários fato-
res que deverão ser tomados em conta antes de ser
iniciado o treino e consequente teste do modelo.

3.2. Preparação do Dataset
A fim de possibilitar a utilização do dataset por
parte das Redes Neuronais, foi necessário lidar com
os valores em falta, converter carateŕısticas ca-
tegóricas para uma representação numérica e di-
mensionar as carateŕısticas (normalização).

3.3. Implementação do Modelo de Redes Neu-
ronais

Como ponto de partida foi utilizada, para ambos
os datasets, a abordagem descrita em [15], onde o
autor Huang apresentou que o número suficiente
de neurónios para a primeira e segunda camada
intermédia, na pior das hipóteses, são calculadas

através das Equações 3 e 4 respetivamente.√
(m + 2)N + 2

√
N/(m + 2) (3)

m
√
N/(m + 2) (4)

onde
m → número de carateŕısticas;
N → número de exemplos;

Como tal foram criadas várias versões do dataset
escolhido, no qual cada uma das versões continha
um número diferente de exemplos (casos cĺınicos)
e de carateŕısticas (features), como pode ser obser-
vado na Tabela 1. Foram criados vários modelos
para essas mesmas versões do dataset, utilizando
somente duas camadas intermédias, o número de
neurónios para cada uma das camadas intermédias
como descrito pelas equações 3 e 4 e com os hiper-
parâmetros default do Scikit-Learn [14], uma bibli-
oteca open-source de aprendizagem automática uti-
lizada na linguagem de programação Python.

Tabela 1: Informação relativa ao dataset com even-
tos gráficos

Posto isto, foi escolhida a versão do dataset que
melhores resultados apresentava, com o principal
objetivo de melhorar a performance do modelo
através da alteração do número de neurónios na pri-
meira e segunda camada intermédia, utilização de
diferentes métodos que visam à redução do overfit-
ting, funções de ativação, métodos de otimização e
hiperparâmetros. Na Secção 4 são apresentados os
resultados obtidos.

4. Resultados
Na Tabela 2 temos os valores de precisão de treino
e teste para as várias versões do dataset com even-
tos gráficos, onde foi seguida a mesma abordagem
utilizada para com os datasets com eventos de la-
boratório.

Alguns destes hiperparâmetros default são:

• Função de ativação: ReLu;

• Alpha: 0.0001;

• Método de otimização: Adam;

• Taxa de aprendizagem inicial: 0.001;

• No máximo iterações: 200;
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Tabela 2: Precisão de treino e teste dos datasets
com eventos gráficos

• Tolerância: 0.0001;

Tendo em conta os resultados obtidos, foi esco-
lhida a versão 4 devido aos valores obtidos na pre-
cisão durante o treino e teste, e por ter uma média
ponderada da precisão e da capacidade para recor-
dar (f1-score) superior à das outras versões, como é
posśıvel observar na Figura 2.

Figura 2: Métricas (precision, recall e f1-score)

Os gráficos representados na Figura 3 ilustram
a progressão de vários modelos, com diferen-
tes funções de ativação nas camadas intermédias
(ReLu, Sigmoid e Hyperbolic Tangent) e diferentes
métodos de otimização (Adam e Stochastic Gradi-
ent Descent). Como é posśıvel observar na Figura
3, são obtidos diferentes resultados para cada uma
das diferentes funções de ativação e métodos de oti-
mização. Enquanto que quando utilizado o método
de otimização SGD é alcançado um ńıvel de perfor-
mance à volta dos 70%, tanto no treino como na
validação, a função de ativação Sigmoid não passa
dos 60%. Relativamente ao modelo no qual é utili-
zado o método de otimização Adam, observa-se uma
performance superior durante a validação, compa-
rativamente com a do treino. Novamente, a função
de ativação Sigmoid mantém-se constante nos 65%.

(a) Optimizado com Adam

(b) Optimizado com SGD

Figura 3: Medição da precisão utilizando diferentes
funções de ativação, e diferentes métodos de oti-
mização

Após observados os resultados obtidos dos
gráficos da Figura 3, obtidos após terem percorrido
um valor máximo de 200 epochs (1 epoch corres-
ponde ao feedforward e backward de um conjunto de
dados, na sua totalidade, de somente uma vez), foi
decidido utilizar o método de otimização Adam e as
funções de ativação ReLu e Tanh, devido à cont́ınua
melhoria observada durante a validação dos mode-
los. Uma outra razão pelo facto de a função de
ativação ReLu ter sido escolhida é por ser uma das
funções mais utilizadas em redes neuronais artifici-
ais, e o Tanh devido aos resultados que apresentou
e por este ser uma versão melhorada da função Sig-
moid.

4.1. Aplicação de soluções para evitar Overfit-
ting

O dataset com eventos gráficos (chartevents) foi
constrúıdo tendo em conta as carateŕısticas que
mais se relacionam com a hipertensão. Como
tal o dataset inicial continha essas posśıveis cara-
teŕısticas e casos cĺınicos, até ao momento do trata-
mento dos dados, o que originou às várias versões
do dataset, onde o número de carateŕısticas e de ca-
sos cĺınicos foi variando. Uma das formas de evitar
o overfitting é o treino dos modelos com mais da-
dos, no entanto o mesmo não foi posśıvel pois após
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uma análise aos resultados dos vários modelos foi
escolhido aquele com melhor performance.

Ao longo do processo de evitar o overfitting, fo-
ram utilizados vários métodos:

• Redução do número de neurónios na primeira
e segunda camada intermédia, conjuntamente
com a alteração das funções de ativação;

• Alteração do valor de alpha;

• Alteração da taxa inicial de aprendizagem -
controla o tamanho dos ’passos’ durante a atu-
alização dos pesos;

• K-Fold Cross-Validation, com k=5;

• Principal Component Analysis (PCA) - técnica
utilizada na redução de carateŕısticas através
da extração das mesmas;

Apesar da aplicação dos diversos métodos aqui
descritos, não foi posśıvel reduzir o overfitting nos
modelos gerados. A variação da precisão durante
os treinos e testes eram insignificantes, mesmo com
a variância do número de neurónios em ambas
as camadas intermédias, utilização das funções de
ativação ReLu e Tanh e o método de otimização
Adam.

Num dos casos foi utilizado o PCA conjunta-
mente com o K-Fold Cross-Validation, onde K =
5, em que apesar de a precisão durante o treino
ter alcançado os 100%, a precisão durante o teste
manteve-se inalterável.

Foram também criados modelos em que foi uti-
lizado o PCA e modificados os hiperparâmetros da
taxa inicial da aprendizagem e do valor de alpha.
Notou-se que apesar de os valores de precisão não
variarem significativamente com o aumento do va-
lor de alpha, o valor da precisão variava, considera-
velmente, quando o valor da taxa de aprendizagem
inicial diminúıa.

Foram também criados modelos, que além de
ter sido utilizado o PCA foram alterados os hiper-
parâmetros da taxa inicial da aprendizagem e de
alpha. À medida que o valor de alpha aumentava,
os valores de precisão, tanto de treino como de teste,
não variaram muito. No entanto, quando o valor da
taxa de aprendizagem inicial era diminúıdo, os valo-
res de precisão variavam consideravelmente durante
o treino.

4.2. Proposta para um modelo generativo
Este projeto tem como finalidade o estudo e análise
de um dataset de casos cĺınicos e consequente pro-
posta de um modelo capaz de gerar casos cĺınicos
tendo como base casos cĺınicos reais. Para tal, é ne-
cessária a criação de dois tipos de redes, generativas
e discriminativas, conhecidas como Redes Adversa-
riais Generativas (Generative Adversarial Networks
- GAN).

Os algoritmos discriminativos são algoritmos que
realizam a previsão de uma categoria ao ser facul-
tado um conjunto de carateŕısticas, isto é, modelos
que aprendem a limitar as diferentes categorias, en-
quanto que os algoritmos generativos tentam fazer
a previsão de carateŕısticas para uma determinada
categoria.

As Redes Adversariais Generativas, como o nome
dá a entender, consistem em duas redes neuronais:
uma chamada ”gerador”, que gera novos exemplos,
e o ”discriminador”, que avaliará se um determi-
nado exemplo foi gerado ou se pertence a um con-
junto de dados real.

Dentro do contexto dos casos cĺınicos, o papel do
gerador é criar novos casos cĺınicos tendo em conta
casos cĺınicos reais, enquanto que o papel do discri-
minador é ser capaz de distinguir os casos cĺınicos
reais daqueles que foram gerados. Na Figura 4
encontra-se representado os passos que são toma-
dos pelas GAN.

Figura 4: Passos tomados nas Redes Adversariais
Generativas

No GitHub encontrava-se disponibilizado um re-
positório que providenciava um algoritmo que per-
mitia a geração de d́ıgitos escritos à mão [7], através
do modelo gerador, e a discriminação dos mesmos
através do modelo discriminador. Na Figura 5 te-
mos exemplos de alguns d́ıgitos gerados pelas GAN.

Figura 5: Dı́gitos gerado pelas GAN

5. Conclusões
O presente projeto tinha como principal objetivo
a Geração Procedimental de Casos Cĺınicos, que
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visava a contribuir para o desenvolvimento do ra-
cioćınio cĺınico de estudantes de medicina e cĺınicos.
No entanto, ao longo do projeto foram encontra-
das dificuldades durante a criação de um modelo
Gold Standard, um modelo que fosse capaz de clas-
sificar casos cĺınicos cujos diagnósticos fossem de
hipertensão ou não. A performance do modelo
em questão não alcançou um ńıvel de performance
aceitável devido à sua incapacidade de generali-
zar para casos cĺınicos nunca antes vistos. Ape-
sar das várias técnicas aplicadas, alteração dos hi-
perparâmetros, do número de camadas intermédias
e respetivo número de neurónios das redes neuro-
nais, utilização de várias versões de datasets tendo
em consideração os aspetos mais tomados em conta
durante o diagnóstico de hipertensão, a perfor-
mance nunca atingiu valores satisfatórios e nunca
se percebeu uma evolução tendo em conta os hiper-
parâmetros.

As Redes Adversariais Generativas são o futuro
da Aprendizagem Automática pois tratam-se de
dois tipos de redes com funções completamente dis-
tintas: os modelos generativos, que são responsáveis
por ”aprender” através de datasets reais e gerar da-
dos falsos, e os modelos discriminativos, que são
responsáveis por distinguir os dados reais daque-
les que foram gerados. Casos como a criação de
arte e geração de ambientes paisaǵısticos através de
simples ”traços” são algumas das capacidades e po-
tencial que as Redes Adversariais Generativas têm
vindo a mostrar. Além da recorrente investigação
e desenvolvimento de ferramentas utilizando estas
redes, as mesmas demonstram um tremendo poten-
cial na área da medicina, através da geração de ca-
sos cĺınicos e respetivos sintomas que podem vir a
ser utilizados por estudantes de medicina e cĺınicos
com o principal objetivos de ajudar na preparação
da resolução de casos cĺınicos e desenvolvimento do
próprio racioćınio cĺınico, evitando assim colocar a
vida de um paciente em risco.
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