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INTRODUÇÃO:

A pandemia de COVID-19 afetou países em todo o globo devido a sua grande capacidade de

transmissão do vírus  que é  causador  da infecção e  pela  mortalidade  (World  Health  Organization,

2021). A doença se trata de uma síndrome respiratória aguda grave causada por um coronavírus

(SARS-CoV-2).  Os  primeiros  registros  da  doença  ocorreram em Wuhan,  China  no  final  de  2019

(Huang et al., 2020) e logo se espalharam por diversos países do mundo. No Brasil, o primeiro caso de

coronavírus foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo. No terceiro mês após

o primeiro caso, o país já era o quarto país com mais casos confirmados e o sexto com mais mortes no

mundo (Cavalcante et al.,  2020). A evolução foi rápida chegando a 25.426.744 casos confirmados,

627.138 óbitos até o dia  31 de janeiro de 2022 (Coronavírus Brasil, dados de 31/01/2022).

Diversos trabalhos têm usado métodos de aprendizado de máquina para construir  modelos

para predizer o desfecho dos pacientes com covid.  Em dados de um hospital  da cidade de Nova

Iorque-EUA, contendo variáveis de sintomas e comorbidades de pacientes internados, o método de

Boosting foi o mais acurado (Yadaw et al., 2020). Em dados de hospitais da Coréia do Sul, a idade foi

a  variável  mais  importante  para  predizer  a  mortalidade,  considerando  diversos  métodos  de

classificação (Chung et al., 2021). Para dados de hospitalizações na China, o método de Boosting foi o

que apresentou maior acurácia (Pan et al., 2020). Em São Paulo, métodos de aprendizado de máquina

foram usados para predizer diversos níveis de gravidade da Covid, como internação, uso de ventilação

mecânica, intubação e por último, morte (Fernandes et al., 2021). 

O objetivo do deste trabalho é utilizar métodos de aprendizado supervisionado de máquina para

predizer óbitos de pacientes hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), devido a

infecção por covid-19. Durante o trabalho tentaremos responder as duas perguntas: 1) qual melhor

método para predizer a óbito em nosso banco de dados, e 2) quais variáveis tem maior importância

para a predição. Para isso utilizaremos uma base de dados real contendo registros de hospitalização

por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no qual grande parte desses registros são pacientes
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diagnosticados  com Covid-19.  Nos registros constam,  além do desfecho da doença,  diversas

informações sobre os pacientes relacionadas a sintomas e comorbidade pré-existentes, que serão

consideradas como explicativas para predizer a evolução do paciente. 

METODOLOGIA:

Base de Dados

A base de dados foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde (MS) através da vigilância da

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil, que incorporou desde 2020 a vigilância da

COVID-19  (https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2020).  São  mais  de  600  mil

observações  de  pacientes  internados  com  Covid-19.  Esses  dados  vieram  anonimizados,  em

cumprimento a legislação. software R (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)

Entre  as  variáveis  presentes  na  base  de  dados  temos  referentes  a  características  do

paciente como, sexo biológico, idade, raça e, caso for mulher, se está gestante. Também uma

lista sintomas associados a esta síndrome, sendo eles: febre, tosse, dor de garganta, dispneia,

desconforto respiratório, saturação < 95%, vômito, dor abdominal, fadiga, perda de olfato e perda

de paladar. As comorbidades também foram consideradas, sendo estas: puérpera, cardiopatia,

doença hematológica, síndrome de down, doença hepática, asma, diabetes, doença neurológica,

outra pneumopatia, imunodeficiência, doença renal, obesidade, ou algum outro fator de risco. 

Análise Exploratória

Inicialmente  fizemos  uma  análise  exploratória  dos  dados  para  verificar  a  distribuição

desses dados, a associação com o desfecho e a ocorrência de dados faltantes. Na base de dados

utilizada, as variáveis referentes a comorbidades e sintomas tinham um grande número de valores

faltantes. Porém, a forma como a ficha dos pacientes deve ser preenchida, indica que deixar em

branco os campos de comorbidades ou sintomas, indicam a ausência destas. Além disso, em um

campo definido como presença de comorbidade, não haviam valores faltantes, o que indica que

possivelmente  os  pacientes  eram  verificados  em  relação  a  estas  variáveis.  Portanto,

consideramos os valores faltantes como não ter comorbidade ou sintomas. Para a variável idade

dos pacientes, usaremos a data de internação menos a data de nascimento, pois o campo idade

estava com valores fora do padrão, indicando erro de digitação ou anotação.

Métodos de aplicados

A  variável  resposta  é  binária,  sendo  as  respostas  possíveis  cura  ou  óbito.  Por  isso

usaremos  métodos  de  classificação,  que  tendem  a  classificar  uma  observação  conforme  a

probabilidade  de  uma  determinada  classe  de  resposta.  Conforme  nosso  objetivo,  queremos

predizer os óbitos dos pacientes.

Existem  inúmeros  métodos  de  classificação  possíveis,  mas  aqui  neste  trabalho

utilizaremos os seguintes: método do vizinho mais próximo, regressão logística com penalização

(lasso e ridge), árvore de classificação, bagging, floresta aleatória e boosting.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Análise exploratória

Na Figura 1 observamos a diferença na

proporção de óbitos condicionada na presença

ou  não  dos  sintomas.  Para  os  sintomas  de

dispnéia,  desconforto respiratório e saturação

< 95%, temos que a proporção maior de óbitos

é maior  na  presença  destes  sintomas.  Estes

estão ligados à capacidade respiratória, que é

a principal característica afetada pela doença.

Para outros sintomas, a proporção de curados

é maior.

A  Figura  2  aponta  uma  possível

associação  entre  algumas  comorbidades  e  o

desfecho da doença, ou seja, a  proporção de

óbitos  para  quem  tem  certa  comorbidade,

comparada  a  não  tê-la,  é  maior  em  quase

todos os casos, exceto por asma e puérpera.

Isso indica que estas comorbidades potencialmente podem apresentar um efeito significativo nos

modelos preditivos para o desfecho. 

Modelos

Inicialmente  fizemos  um  estudo  dos

possíveis modelos de aprendizado de máquina

supervisionados a serem aplicados nos dados

de  Covid.  Devido  à  variável  resposta  ser

categórica  binária  (óbito  ou  cura),  usaremos

modelos  de  classificação.  Estes  modelos

tentam  predizer  em  qual  categoria  uma

determinada  observação  se  encontra,  com

base  nas  variáveis  preditoras.  Os  modelos

estudados para aplicação nestes dados foram:

Regressão Logística, Método do Vizinho Mais

Próximo,  Árvores  de  Classificação,  Bagging,

Florestas Aleatórias e Boosting. 

Regressão  Logística: esse  método

está  dentro  dos  chamados  modelos  lineares  generalizados.  A  regressão  logística  se  aplica

quando temos uma variável resposta binária no qual o modelo prediz a probabilidade de sucesso
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Figura 1: Proporção de óbtos e cura conforme a 
presença ou ausência de comorbidades.

Figura 2: Proporção de óbtos e cura conforme a 
presença ou ausência de sintomas.



de uma das possíveis  respostas,  conforme definido pelo pesquisador.  O sucesso significa  de

ocorrer um determinado evento e, no nosso caso, seria predizer o óbito (James et al. 2013).

Método  do  vizinho  mais  próximo: Neste  método  faz-se  uso  de  alguma  medida  de

distância  entre  as  observações  (por  exemplo,  a  distância  euclidiana),  a  partir  das  variáveis

preditoras.  A probabilidade de uma observação se encaixar  em uma determinada classe é a

proporção de pontos da classe em relação a k pontos mais próximos. Ou seja, se a categoria com

mais  pontos  próximos  define  a  categoria  de  uma  observação.  É  importante  padronizar  as

variáveis, pois variáveis com maiores escalas podem ter muito peso na classificação (James et al.

2013). 

Árvores de Classificação: este é um método iterativo na qual a cada iteração um grupo

de observações é divida em dois novos grupos a partir de uma variável preditora e um ponto de

corte que melhor agrupe as observações de maneira mais homogênea possível. O processo se

inicia a partir de todo o conjunto de observações de treinamento, no qual é dividido conforme uma

das variáveis  preditoras e um ponto de corte gerando dois  conjuntos de observações.  O que

define qual grupo será dividido, por qual variável aleatória e qual ponto de corte é algum índice

que torne mais  homogêneo os agrupamentos.  Ou seja,  que cada agrupamento  tenha menos

observações que pertençam a uma categoria diferente daquela da maioria. Por fim, a categoria

atribuída, ou esperada para as observações, para cada grupo é a que mais ocorre. As divisões se

encerram de acordo com algum critério de parada, por exemplo, cinco observações ou menos em

cada grupo (James et al. 2013). 

Bagging: O método de árvores de classificação tem variância muito grande, o que leva a

baixa acurácia das predições. Através do método de bagging podemos reduzir a variância. Este

método consiste em fazer um bootstrap da amostra de treinamento gerando árvores menores e

com essas árvores gerar  as classificações das observações,  de duas maneiras:  a primeira é

considerado  a  classe  mais  frequente  para  a  observação;  o  segundo  usar  a  média  das

probabilidades a posteriori e considerar a classe com maior probabilidade (James et al. 2013).

Floresta Aleatória:  Este método acrescenta ao método de bagging a característica das

árvores menores não serem correlacionadas, pois para cada árvore gerada, apenas um conjunto

de variáveis preditoras é utilizado. No método de bagging uma variável pode ter relação mais forte

com  a  resposta  e  acabar  ocorrendo  sempre  no  topo  da  árvore.  Neste  método  usamos  um

parâmetro de tuning que define o número de variáveis preditoras  selecionadas para construir

cada árvore. Uma possibilidade para definir o parâmetro é usar a raiz do número de preditores

para cada árvore (James et al. 2013). 

Boosting:  O método de boosting  é um algoritmo que,  assim como bagging e floresta

aleatória,  combina  resultado  de  modelos,  porém  ele  trabalha  com  os  erros  das  predições.

Diferente de Bagging, não ocorrem amostras bootstrap. Neste método as árvores vão crescendo.

Aqui será usado  algoritmo XGBoost (Hastie et al. 2009).
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Os métodos estão sendo aplicados em parte dos dados de modo que possamos entender

cada método.  Ao fim dos estudo dos métodos iremos aplicar  em toda a base de dados para

termos qual metodologia é mais eficiente, além de buscar interpretar quais variáveis tem maior

importância no modelo.
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