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INTRODUÇÃO:

Modelos de aprendizado de máquina têm impulsionado mudanças de paradigma em processos

decisórios nas mais variadas áreas. Na área da saúde, por exemplo, vem crescendo o interesse no

uso do aprendizado de máquina para auxiliar em previsões, diagnósticos e estudos sobre doenças.

Aprendizado de máquina é um segmento do campo de Inteligência Artificial que reúne métodos

matemáticos e algoritmos computacionais que permitem extrair relações dentro de um conjunto de

dados e, a partir das informações extraídas, constroem um programa capaz de realizar previsões para

novas situações possíveis. Este programa é denominado modelo.

Entretanto, conseguir um modelo confiável geralmente não é uma tarefa fácil. Como eles são

construídos a partir de uma base de dados, estes dados podem vir a conter vieses que o modelo vai

incorporar na sua predição, entre outros problemas que podem interferir na confiança do modelo.

Interpretabilidade, ou XIA [RUSSEL, 2013], é a área responsável por prover métodos que nos tragam

informações de como o modelo realiza suas previsões, nos permitindo compreender melhor o

comportamento do modelo, podendo aperfeiçoá-lo para o verdadeiro objetivo almejado ou até mesmo

extrair conhecimento do mesmo, quando já se tem um modelo confiável.

Neste projeto, as técnicas Partial Dependence Plot, Permutation Importance e SHAP foram

utilizadas para interpretação de modelos de aprendizado de máquina treinados para a predição da via

de parto (normal ou cesárea), com base em dados reais públicos, disponibilizados pelo Sistema de

Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC [DATASUS, 2010]. Com os resultados obtidos pudemos

implementar e compreender o funcionamento de tais métodos e as utilidades que a interpretabilidade

pode nos prover no uso do aprendizado de máquina.

METODOLOGIA:
Para o estudo das técnicas abordadas na pesquisa, foram construídos modelos de aprendizado

que têm como objetivo prever se uma gestante terá um parto normal ou cesáreo. Tais modelos foram

construídos com dados filtrados do banco de dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
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(SINASC). Para o treinamento dos modelos foram selecionadas as variáveis com informações sobre

idade dos pais, escolaridade, raça, estado civil e quantidade de gestações anteriores. Com esses

dados construímos modelos de regressão logística e árvore de decisão e ambos apresentaram uma

assertividade maior que 70% na bateria de testes.

Os métodos de interpretabilidade estudados (Partial Dependence Plot, Permutation Importance

e SHAP), tendo como principal base o livro de MOLNAR [2022], são métodos model-agnostic, o que

significa que eles podem ser aplicados em qualquer modelo de aprendizado. As técnicas de

interpretabilidade têm como propósito geral nos dar informações de como se dá o comportamento do

modelo de acordo com as variáveis que recebe para realizar uma previsão e qual a importância de

cada variável durante a predição.

Todas as implementações foram programadas na linguagem Python [2001], e os dados do

SINASC foram disponibilizados através do pacote PySUS [COELHO, 2016].

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Após a construção dos modelos mencionados e a implementação dos métodos abordados,

tivemos os seguintes resultados para os três métodos:

O Permutation Importance nos informa quanto uma variável causa de erro numa bateria de

testes quando embaralhamos os valores dessa variável entre os casos do banco de dados. Quanto

maior o erro gerado pela base de dados modificada, maior a importância daquela variável [FISHER,

2018]. Veja a importância de cada variável do modelo de regressão logística na Figura 1 e o modelo da

árvore de decisão na Figura 2. Na implementação desta técnica foi utilizada a biblioteca ELI5

[KOROBOV, 2016].

Figura 1: Permutation Importance do modelo de

regressão logística.

Figura 2: Permutation Importance do modelo da

árvore de decisão.
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Temos que as variáveis de quantidade de parto são umas das variáveis mais relevantes para

ambos os modelos, assim como idade da mãe e o estado civil, mais especificamente as gestantes

casadas. Também vemos uma melhor distribuição de importância de variáveis no modelo de regressão

logística do que no da árvore de decisão, provavelmente consequência de como se dá o

funcionamento do modelo da árvore de decisão.

Para visualizarmos como se dá o comportamento do valor final da predição de acordo com um

valor específico de uma variável, podemos utilizar o método Partial Dependence Plot. Este método

funciona substituindo todos os valores de uma variável por um dos valores possíveis, realiza uma

bateria de testes com esse banco de dados manipulado e guarda a média das previsões obtidas,

repetindo isso para vários valores possíveis da variável de interesse, teremos um gráfico que

apresenta a média das predições do modelo em relação aos valores de uma variável [FRIEDMAN,

2001]. Na figura 3 é possível visualizar o gráfico de dependência parcial da idade da mãe em relação à

predição do modelo de regressão logística. Na implementação do Partial Dependence Plot utilizamos a

biblioteca PDPbox [SAUCECAT, 2018].

Figura 3: Partial Dependence Plot da variável idade mãe sobre o modelo de regressão logística.

O gráfico informa que o modelo tem uma relação crescente para a predição em relação a idade

da gestante, quanto maior a idade, maior a chance dela ser classificada como parto cesáreo pelo

modelo.

A última técnica que abordamos foi o SHAP, uma das mais complexas mencionadas aqui, mas

também, muito útil. Tal método de interpretação é proveniente da teoria Shapley value. A ideia por trás

da técnica é que o ato de realizar uma predição específica é um jogo, onde os valores das variáveis

são jogadores e a predição do modelo é o resultado final da participação de todos os jogadores. A
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influência de cada variável é calculada comparando como o modelo se sairia caso não tivesse acesso

a este valor. Se a influência, ou o SHAP value, possui um valor próximo de zero, então temos que o

este valor influenciou pouco na predição. Quando o valor é grande, positiva ou negativamente,

podemos considerar que tal valor da variável teve intensa influência na predição do modelo, positiva ou

negativamente [LUNDBERG, 2017]. A figura 4 apresenta um gráfico com os SHAP values das

variáveis na predição do modelo de regressão logística para um caso específico.

Figura 4: Gráfico com Shapley value para a predição do caso de uma mulher casada, branca,  com

ensino superior completo, gestante do seu primeiro filho.

De acordo com os SHAP values calculados para a previsão da gestação mencionada, temos

que ela não ter nenhum filho até o momento, possuir ensino superior completo e ser casada

influenciou positivamente para que o parto fosse classificado como cesárea. Na implementação deste

método utilizamos o pacote SHAP [LUNDBERG, 2018].

CONCLUSÕES:
Neste trabalho estudamos o tema de interpretabilidade no aprendizado de máquina, com

atenção especial em três métodos de interpretação: Permutation Importance, Partial Dependence Plot

e SHAP. A partir da base de dados do SINASC, construímos dois modelos genéricos e com base neles

aplicamos os três métodos abordados.

Os resultados obtidos permitiram compreender o funcionamento dos métodos de

interpretabilidade, podendo, assim, extrair algumas informações como a quantidade de gestações
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anteriores ter grande influência nas predições (considerando todas as variáveis selecionadas) e os

modelos possuírem uma relação crescente com a idade da gestante (quanto maior a idade, maior a

chance da gestação ser classificada pelo modelo como parto cesáreo).

Para futuros trabalhos construiremos modelos de aprendizado mais elaborados, visando obter

resultados mais robustos sobre a interpretabilidade. Dentre os problemas que pretendemos abordar,

ainda com base nos dados do SINASC, estão a predição de peso ao nascer e predição de

prematuridade.
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